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 = יד יד יח ײ- -- טכַאנ רעד ןיא ןייוועג
 היי היי חשש השח  דיח  יוח דד- סוחי רעד
 היד היד חחח חחח יד חד חד ַאנַאמַא החּפשמ יד
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 תשי יחז החי ךיח יה יח רַאטַאנעביױא לאומוט

 ןקידרעקיוה םעד ַאלודבַא ןופ זיוה-עפַאק סָאד

 תש התח היד חח דדח חס --= הרהשב יד
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 = = יז חח ==  ד= -- ןַאלּפ רעד
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 שש שפייז שיח יח ײ= += ןגַאו-גיו

 יי יא דרֶצ רעד ןופ טמַאוניײא יד

 2: שיש תשא = == = ש-=/ -= לץלָאטש
 שת טיש שתי השח  שחח = דחח --+= חנתמ יד

 ר יא טינש רעד ןוא יײזרַאפ רעד

 תשא הי= השח  ךיװ חס += לץיצַאגעלעד יד

 -- -- -- ַאנַאמַא הכרב ןופ רקקקירוצ רצד
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 לטיּפַאק רעטשרע

 שינעגענַאנ יד

 | | :טכַאנ עבלַאה ןעוועג זיא סע
 ןופ גנוניואוו רעניילק רעד ןופ ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה טנַאה ַא

 טביל סָאד ןשָאלרַאפ סָאװ רָאנ טָאה סָאװ ,רַאטַאנעביא ?אומש רָאטקָאד

 ןוא ןשיק םעניא טערונעגנייא ךיז טָאה רענייז ּפָאק רעד ,לשיט-טכַאנ ןפיוא

 -מורַא גָאט ןצנַאג ַא ןופ דימ ןעוועג זיא רע .ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןעקניז ןעמונעג

 רעד ןופ (ָאטעג) ַאללעמ רעד ןיא טייל עטלַא ןוא רעדניק עקנַארק ןשיווצ ןייג

 ,ריט ןיא ןּפַאלק סָאד .ור ךָאנ טרַאגעג טָאה רענייז רעּפרעק רעד ,יפַאס טָאטש

 רעטשרע רעד .ףָאלש ןופ םיא ןסירענפיוא ,ּפָאק ןדימ ןיא ןנָאלשעגנָא ךיז טָאה

 ןעק עמַאמ עמערָא יד ,ןרָאװעג טפַאלשרַאפ דניק א רעכיז :ןעוװועג זיא קנַאדעג

 ןיא לָאז רע רָאטקָאד ןכָאנ ןפיול וצ ןעמוקעג יז ויא ןבעג טשינ הצע ןייק ךיז

 .ןבעל סדניק םעד ןעװעטַאר טכַאנ ןטימ

 ןגנוי ןשיבַארַא ןַא ,ןעזרעד ןוא ריט יד טנפעעג ,טעב ןופ ּפָארַא זיא רע

 רעּפרעק רעד ,ןגיוא ענעקָארשעצ ,םינּפ ןכיילב ַא טימ ,ןקיאורמוא ןַא ,רוחכב

 .עיַאבַא רעיורג ַא ןיא טליהעג

 רעגנוי ןיימ ,רימ וצ טכַאנייב טעּפש ױזַא טכַארבעג ךייא טָאה סָאוו ---

 .טגערפעג רָאטקָאד רעד טָאה -- ?טניירפ

 רעקידנטעב .ַא טימ ןדער ןעמונעג ןוא ּפָאק םעד ןגיובעג טָאה גנוי רעד

 :עמיטש

 ןיא ןעמערַאברעד ךיז טלָאז ריא ,טעבעג ַא טימ ךיא ןיב ןעמוקעג --

 ןבושח םעד ,רעטָאפ ןיימ ןופ ןבעל סָאד ןעוועטַאר זַארַאגַאמ ןייק ןרַאּפשנָא

 ,רעטָאפ ןיימ ,קנַארק זיא רע .רעלדנעה-לגיצ ןוא סעלכַאק רעד ,דיאַאס לַאמַאג

 -ערּפשּפֶא טעב ןייז ייב טלמרומ ןעמ ,ןליוא ןוא רעצכעטיירק םיא טיג ןעמ

 .טשינ טפלעה סע ןוא םימשב ,ןצריוועג ,ןליוק טרעכיור ןעמ ,ןעגנוכ
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 -עג ,ןירַא בוטש ןיא ןטעברַאפ רוחב ןשיבַארַא םעד טָאה רָאטקָאד רעד

 ;טגָאזעג ןוא רעסַאװ זָאלג ַא םיא טגנַאלרעד ,ןצעזוצ ךיז םיא ןסייה

 קרַאטש רעטציא ןיב ךיא .ןטייר העש יירד רעביא זיא זַארַאנַאמ ןייק ---

 ןעמ ןעק רשפא  ןצעזפױרַא טשינ דרעפ ןפיוא וליפַא ךיז ןעק ןוא ,דימ

 דרעפ ןיימ ןעלטָאזנָא ךיא לע ,ןכערבפיוא טעװ גָאט רעד זיב ןטרַאוװאוצ

 ןיימ טסייו רשפא .ןקנַארק םוצ ןעמוק טייקדניוושעג רעצנַאנ רעד טימ ןוא

 ןיא ןקיטייו רע טָאה יצ ?רעטָאפ ןייז ןופ טייקנַארק יד זיא סָאװ ,טניירפ

 ?בייל ןופ טייז רעקניל רעד ןיא רעדָא ,זדלַאה ןיא ,ךיוב

 ןוא רעייפ שילעה יו טילג םינּפ ןייז ,רעווש טמעטָא רעטָאפ ןיימ ---

 ךיז טפרַאו טעב סָאד זַא ,טרעטיצ רע .בייל ןיא טלַאק קרַאטש םיא זיא סע

 ,םיא טימ

 ,טלכיימשעצ ךיז טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 עיאבא רעטבױטשרַאֿפ ןייז ןופ טָאה ,ןקנַארק ןופ ןוז ןוא חילש רעד

 רעטמעשרַאפ ַא ןוא שיט ןפיוא סע טניילעגקעװַא ,עלעקעּפ ַא ןעמוקַאבסױרַא

 : טנַאזעג

 ןרַאפ טקישעג טָאה ,אקסומ רעטסעווש ןיימ סָאװ ,תונתמ ןענעז סָאד --

 רעטסעווש ןיימ .שעוו יד רַאפ ךעלעגענ ןוא ןרעסַאוװ-םופרַאּפ ,ןליוא ;רָאטקָאד

 ןיירַא געוו ןיא ןזָאלסױרַא ךיז ןעק רָאטקָאד רעד זַא ,ןגָאז ןסייהעג ךיוא טָאה

 .גָאט ןופ ץָארּפשפױא ןטימ ךיילג

 ןפָאלשרעביא רָאנ לעװ ךיא .ןעמענקירוצ טניירפ ןיימ ןעק תונתמ יד ---

 ןעמ טעװ ףליה סטָאג טימ ,טייצ ןיא ןעמוקנָא לעװ ךיא ןוא העש עכעלטע

 ,רעטָאפ רעייא ןעועטַאר

 טגָאזעגכָאנ םורפ רוחב רעשיבַארַא רעד טָאה -- ןליוו סַאללַא טימ

 ןבושח םעד רַאפ טיירג ןענעז ייז .ןעמענקירוצ טשינ ךיא לעװ תונתמ יד ---

 .ןקישקירוצ תונתמ יד טעװ ריא ביוא ןענרעצ טעוװ רעטסעווש ןיימ .רָאטקָאד

 .ןקיטכענרעביא ָאד רע ןעק ?יוו טניירפ ןיימ ביוא ---

 :רעקיאורמוא ןרָאװעג זיא גנוי רעד

 -קירוצ רעטציא ןיוש לע ךיא .טנַאּפשעג זיא דרעפ ןיימ !ןיינ ,ןיינ ---

 -ייב ןטייר וצ טניואוועג ןיב ךיא .טמוק ריא זַא ,הרושב יד ןגָאזנָא ןוא ןטייר

 ןיימ .םידש רַאפ ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא .ןלָאט ןוא גרעב ירד ןיא טכַאנ

 ,.טכַאנ ןטימ ןיא וליפַא רענרעד ,רענייטש ,ןעגנולכיורטש סיוא טדיימ דרעפ

 טלָאװעג ןרעג טלָאװ ךיא .גולק ןוא ווַארב רעייז זיא טניירפ ןיימ ---

 ןיא ?רימ ךאנ טקישעג זיוה סדיאַאס לָאמַאג ןופ ןעמ טָאה סָאװרַאפ ,ןסיוו

 ןופ רערעטלע ןַא ,רעטינעג ַא ,רערעסעב א ,רָאטקָאד ַא ךָאנ ָאד זיא יפַאס

 ?רימ ףיוא ןלַאפענ ?רונ רעד זיא סָאװרַאפ ,ריפ
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 :טרעפטנעעג לענש טָאה רע .קידלודעגמוא ןרָאװעג זיא גנוי רעד
 -עג טָאה יז .ןלױפַאב ,ַאקסומ ,רעטסעווש ערעטלע ןיימ טָאה ױזַא ---

 "ענג קירוצ גנַאל טשינ טשרע טָאה ריא זַא ,זיוה ןיא זדנוא ייב ןסיוו טזָאל

 רעצנַאג רעד ןיא ךיז טנַארט ןעמָאנ רעייא ןוא ,זירַאּפ ןיא ןיצידעמ טקידנע

 .גנושטנעב סיורג טימ טנגעג

 יז .אלסומ רעטסעווש יד ןרָאװעג טנַאמרעד זיא לָאמ ייווצ ןיוש ---

 | ? ךימ ןעק

 טימ ךייא ןגעוו טדער יז .רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,טשינ סייוו ךיא ---

 ,ביול סיורג

 רעלעדייא רעייא טקנַאד .טנַאקַאבמוא רימ זיא ןעמָאנ רעד ?ַאקסומ ---

 .תונתמ יד רַאפ רעטסעווש

 ַא ,רוחב ןשיכַארַא םוצ טנַאה ַא טקערטשעגסיוא טָאה רָאטקָאד רעד

 ןטימ םעדכָאנ ,טרירַאב טכייל יז טָאה רעבַארַא רעד .ןענעגעזעג ןופ ןמיס

 רָאג ּפָאק םעד ןגיובעג ,ןּפיל יד טרירַאב טנַאה ןייז ןופ רענניפ ןטסלטימ

 טזָאלרַאפ רע טָאה ּפָאק ןטזָאלענּפָארַא ןַא טימ ױזַא ןוא ,?ליד םוצ קידעדינ

 ,גנוניואוו סרָאטקָאד םעד

 -נפיול םענופ טירט עקיטסַאה יד טּפַאכעגפױא טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 -רַאפ ,טעב ןיא טגיילעגקירוצ ךיז טָאה רע .טכַאנ רעפיט רעד ןיא דרעפ ןקיד

 .טביל יד ןשָאל

 ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ,ןשַאװעגננייא ,טּפַאכעגפיוא ךיז רע טָאה ןעניגַאב

 ןייז טנַאּפשעג ,ןסיורד םעניא סױרַא ,לטנַאמ-ביוטש ַא ןוא םישובלמ יד ךיז

 .זַארַאגַאמ ןייק געוװ ןפיוא טזָאלעגסױרַא ךיז ןוא דרעפ

 ןוא דלעפ ,לָאש ןוא גרַאב רעביא רעטייר םעד ןנַארטעג טָאה דרעפ סָאד

 | .ןייטש

 ץלַא ןדנוצעגנָא ןוא גרעב סַאלטַא יד רעטניה ןופ סיױרַא טשרע זיא ןוז יד

 ןענעז ךעלערעּפ-יוט ענרעבליז .טייקיטכיל רעכעלזָאר ךעליולב ַא טימ םורַא

 טימ ןלַארטש-ןענוז יד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ,ןזָארג ןוא ןצנַאלפ רעביא ןגעלעג

 -סַארכעצ ,ןזיוה עטיירב ןיא םירעיוּפ עשיבַארַא .טייקכייר רעקידנרירעמיש ַא

 סעטרעיוּפ ןוא ,ּפעק יד ףיוא ןשוברַאט עקידורב עטשטיינקעצ ,רעדמעה עטעט

 ענעפַאלשרעד טינ ןבָאה ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ סעטכַאלּפ עגנַאל ןיא עטליהעג

 .רעדלעפ יד רעביא טּפעלשעג ךיז ןזײארעקַא ןוא דרעפ ,לזייא ןיא עטנַאּפשעג
 -נקעמש עפרַאש טיײרּפשרַאפ ןבָאה ןסירדלעפ יד ןוא דרע עטרעקַאעגפיוא יד

 ןלַאפ-רעסַאו טלגנעלשעג ךיז ןבָאה ,ןטלַאּפש-גרעב עטייוו ןופ .תוחיר עקיד

 .רערעדנַאו עליטשרוד ,עדימ רַאפ תורושב עקידיירפ טגָאזעגנָא ןוא

 ,שעקַארַאמ טָאטש רענייש רעטלַא רעד וצ טריפעג ךיוא טָאה געוו רעד
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 .טלייאעג רעייז ךיז טָאה רָאטקָאד רעד .גרעב-סַאלטַא יד סנסופוצ טגיל סָאוו

 ןיא ןייטש טעװ ןוז יד רעדייא ,זַארַאגַאמ ןייק ןעמוקנָא טלָאװעג טָאה רע

 ןיוש טייר רע .קיגרעב ,קיציּפש ,ךעלמורק זיא געוו רעד ןוא ,למיה ןטימ

 ַא ןבעג ןפרַאד סע טעװ ןעמ ,רימ טרעוו דרעפ סָאד ,טייצ העש ַא רעביא

 .ןפַאלשרעד טינ טכַאנ ַא ןופ טייקדימ ַא טליפ ןיילַא רע ןוא קנורט

 -סומ ןעמענ יד ןענָאמרעד ךיז טלָאװעג ,ּפָאק םעד ןכַארבעג ךיז טָאה רע

 טלייצרעד טָאה ןוז רעד יו --- ,זיוה ךייר ַאזַא טָאה סָאװ ,דיאַאס לַאמַאג ,ַאק

 םיא ןבָאה ןעקנַאדעג יד ?רָאטקָאד ןשידיי ןננוי ַא ךָאנ ןקיש טפרַאדעג ---

 ,דרעפ סָאד ןבירטעגרעטנוא טָאה רע ,טרעטַאמעג

 -עז ,עטכשוחרַאפ ,ענעסילשעגּפָא ,ענעסירעגּפָא ,רעבַארַא עקידנרעדנַאוװ

 -עזייא ערענַאמ ףיוא ןטירעג ןבָאה לייט .געוו ןפיוא ןעמוקעגנגעקַא םיא ןענ

 טּפעלשעג ךיז ןבָאה סעטכַאלּפ עקידורב ןיא עטליהעג רעבייוו ערעייז ןוא ,ךעל

 בייל םוצ ענעדנובעגוצ רעכיט ןיא ,סעציילּפ ערעייז ףיוא .ןטניה ןופ סנסופוצ

 -רַאפ ןעזעגסױרַא זיולב טָאה ןעמ ,רעדניק יירד רעדָא ייווצ טקַאּפעגניירַא
 םעֶלַא ףיוא טקוקעג ןבָאה סָאװ ,עלופ ,ןגיוא עצרַאוװש טימ ,ךעלּפעק עטניורב

 ךיז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה רערעדנַאו לייט .רעגיינ ןקידוװעליּפש טימ םורַא

 -עביצ :זייּפש ןרעגָאמ טימ ךעלטסעק ,קעז ,ןנורק ,ּפעט ,ךעלדייב ענעטנעווייל
 -עג טָאה קלָאפ-רעבייוו סָאד ךיוא .ענירג ןוא עטיור סרעפעפ ,סלבָאנק ,סעל

 סעּפע רעייפ ןכַאמ ןוא ןזָאלבוצפיוא טיירג ןליוק טימ ּפעט ,רעגנערד טּפעלש

 קידנעטש ךיז ןּפעלש סָאװ ,תוחּפשמי עשיבַארַא ןעוועג ןענעז סָאד .,ןכָאקוצּפָא

 ןנָארט ןוא געט עטלייצעג זיולב טהָא ןַא ףיוא ןעייטש ,ןגעטש ןוא ןגעוו רעביא

 םוצ טלַאּפש-גרַאב ןייא ןופ רעדָא ,דלעפ ןייא ןופ טייקמערָא רעייז רעביא

 -נַאוו ןבילוצ זיולב רָאנ ,ןגעוו טייקכעלמעװקַאב רַאפ טייוו ױזַא טינ .ןרעדנַא

 .ןרעד

 רערעדנַאװ יד .גנוסירגַאב ַא ןגָארטעגנגעקַא ןעמעלַא טָאה רָאטקָאד רעד

 -עּפָאריײא ענייז ןיא רעטייר ןגנוי .םעד טכַארטַאב ןוא טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה

 טַײלגַאב םיא סױרַא גנוליהרַאפ רעד ןופ ןבָאה רעבייוו יד ,רעדיילק עשיא

 .שינעגעגַאב-ןגרָאמירפ רענייש רעד ןופ ןעלכיימש ןוא ןקילב עקידרעייפ טימ

 ,סרעייג:חנידמ ,רעביירט-לזייא :ןדיי געוװו ןפיוא ןפָארטעגנָא טָאה רע

 ,תואובת ,גייצנירג ,לעפ ןופ רעפיוקראפ ןוא רעפיוקפיוא ,,תוכאלמ-לעב

 -עג ךעלעמַאּפ ןבָאה לייט .ןצריוועג ןוא ןליוא ,םייל ןוא ןזייא ,סעטַאמש
 -יוק ןפרָאװרַאפ ןגעלעג ןענעז סע עכלעוו רעביא ,ןעלזייא ערעייז ןבענ טנַאּפש

 ןלַאדנַאס עטקיטשעג-דלָאג ןֹופ ,תורוחס ענעדיישרַאפ טימ קעז רעדָא ,סרעב

 סָאד ,?ייאנציר ךעלּפעט --- זיב ,ךעלצעלּפ עטנקירטעג ןופ ,ןַארָאק --- ַא זיב

 יד רעביא טכענ ןוא געט ךיז ןּפעלש סָאװ ,רעיײג-ספרָאד ןדיי ןעוועג ןענעז
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 ערענַָאמ רַאפ ןפיוקרַאפ רעדָא ,תורוחס ןשיוט ,ךעלפרעד עשיבַארַא עמערָא

 טּפעלשעג ְךיז ןבָאה ןדיי ערעדנַא .סטוג ןוא בָאה רעייז ןופ סעּפע תועבטמ

 ןענעז סעציילּפ ערעייז ףיוא ,געוו ןקינייטש םעד ףיוא רעבייוו ערעייז טימ |

 .-פיוא ןעוועג ןענעז ןדיי יד .סרעמע ,ןכעלב ,ּפעט ,סנזייא :ןפרָאװרַאפ ןגעלעג

 ,עמרעטצניפרַאפ ,עדנילב-בלאה ,עטלַא ןוא עגננוי ,עטרַאוװקעגנייא ,עטרַאדעג

 ןגוא יד ןיא ,טעמרַאּפ יו ,טיוהה ;דרעב עטכידעג טימס רעמינּפ

 ןלעוו ןופ ענעגָאלשרעד ,עמערָא ןופ טעטיוויאַאנ עשרעדניק ןוא רעיורט ---

 ףיוא ןענידרַאפ --- רעטוג א ןייז טנייה טעוו טָאג ביוא --- זיולב ,קינייו ױזַא
 .ייט עסיז ןוא טיורב ?קיטש א

 םיא טָאה רעיורט רעד .ןדיי-געוו יד ןטירעגייברַאפ טָאה רָאטקָאד רעד

 טייקמערַא רעקידָארומ ןוא טנלע ןרעטיב םעד ףיוא טקינײּפעג ןוא ןסערפעג

 סָאװ ,רעבַארַא יד ןופ טיײקמערַא יד .ןדיי רענַאקָארַאמ יד ,רעדירב ענייז ןופ

 ןשַאּפ ,דרע רעייז ןטעברַאַאב וצ רעטנוא ץלַא ךָאנ ךיז ןליופ ייז ןופ ךס ַא

 ,רידניר ןוא ףָאֹש רעייז

 עכעלטע טָאה רע ואוו ,זירַאּפ ןשיווצ טגיל סע געוו רעטייוו ַא רַאפ סָאװ

 רעד ;דנַאטשוצ רעוויטימירּפ רעד ןוא סָאטעג יד -- ָאד ןוא טהידוטש רָאי

 ןיוש זיא רע זַא ,סיוא םיא ךיז טכַאד סע .טנייה -- רעד ןוא רענייז ןטכענ

 ךיז טָאה סע ,קירוצ ןרָאי רעטנזיוט טימ רשפא ,רעטרעדנוה טימ ןעוועג ָאד
 ןוא טייהנסיוומוא ,טיײקמערָא :ןעועג יו זיא ץלַא ,טרעדנעעג טשינרָאג
 . ..רעיורט

 געוו ןרעביא ןוא רעדלעפ יד ףיוא טקילברעד רע טָאה טרָאד ןוא ָאד

 ףיוא גנעל רעצנַאג רעד ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז ןבָאה סאו ,רענעמ עשיבַארַא

 ןרַאפ ,גָאט םעיינ םעד רַאפ ביול ַא ןַאללַא ןבעגענּפָא ןוא דרע רעטעקַאנ רעד
 םערָא רעייז רַאפ סטוג ןּפָארט ַא ןטעבעג ןוא טנוזעג ןרַאפ ,ןבעל ןטנלע ?סיב

 -ָאיעג ןוא געוו ןטימ ןיא למעק ַא טינקעג טָאה טרָאד ןוא ָאד .שינעמוקסיוא

 לזייא ןַא .טלעוו רעקידוועגניז רעטיירב רעד וצ ןוא למיה ןעיולב םוצ טרעמ
 .טיירקעג ןבָאה רענעה ,טליבעג ןבָאה טניה ,טעשזריהעצ ךיז טָאה

 טליּפשעג ןוא רעלטעב ַא ןסעזעג זיא םיוב ןטגייווצעצ טיירב ַא רעטנוא

 טימ ןיסעצנירּפ ַא ןופ עביל רעכעלקילגמוא ןַא ןגעוו גנַאזעג ַא ?במיצ ַא ףיוא

 וצ ?גילפ ןבָאה טלָאװעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןגעוו ,ךוטסַאּפ ןעמערָא ןַא

 ,טפיוקרַאפ םיא ןבָאה סָאװ ,רעדירב ענייז ןוא ןפסוי ןגעוו ,למיה םוצ ןעילפ

 -רַאפ ןעוועג ןוא גנַאזעג םענעגייא םעד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רעלטעב רעד

 -ידרענייב ,רעטעקַאנ בלַאה ַא .טלעוו רעטייוו ַא ןיא ,םולח ןטוג ַא ןיא ןגָארט

 ןוא רעסַאװ לנָאל ַא טּפעלשעג לַאפ-רעסַאוװ ַא ץעגרע ןופ טָאה רעבַארַא רעק

 ,לעטשּפָא ןא ןָא ןוא גנַאגסיױא ןַא ןא ןוגינ א ןעגנוזעג
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 שטָאכ ןעורוצּפָא ךיז שינעפרידַאב ַא טליפעג טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 ןייז ףרַאד ָאד ץעגרע .דרעפ סָאד ןעקנירטנָא ךיוא ןוא ,טונימ עכעלטע ףיוא

 -רעניילק ךָאנ ,געוו םעד טוג ןעק רע -- טכַארטעג רע טָאה -- לַאפרעסַאוװ ַא

 אפור םעד ןטַאט ןטימס ,געוו םעד רעביא ןעגנַאנענ לָאמ ךס א רע זיא טייה

 -נַארק וצ ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,ןעמענטימ םיא טנעלפ עטַאט רעד .יפַאס ןופ

 ענעדײשרַאפ ,ןזָארג ,רעצכעטיירק יד ןנָארט ןפלָאהעג טָאה ,לאומש ,רע ,עק

 -נעמַאווצ ןייֵלַא טָאה עטַאט רער סָאװ ,תואופר ןוא ןיצידעמ יד ,ןטייקיסילפ

 ןופ אפור רעד םהרבא :;טנגעג רעד ןיא טנעקעג םיא ןבָאה עלַא .טלעטשעג

 .טייק ןוא דניק ,ןדיי ןוא רעבַארַא ,ךייר ןוא םערָא טלייה סָאװ רעד ,יפַאס

 ןרעביא דרעפ םעד טעלגעג ,ּפָאלַאג ןלענש םעד ןטלַאהעגנייא טָאה רע

 דרע ליטש קיגרַאב ַא ןופ ךורבסיוא ןַא ןיא טקילברעד עקַאט טָאה רע .,ןקַאנ

 ןוא שיורעג ןקידוועגניז ַא טימ ןענורעג זיא סַאָאװ ,?ַאפרעסאוו ןקידלזיד ַא

 .ןייא ךיז טיצ ןוא טעשטרָאק סָאװ ,גנַאלש עכעליולב-רעבליז ַא יו ןעזעגסיוא

 .ןוא רערעדנַאוװ ןדימ ןדעי טקָאלעג טָאה רעסַאװ ערָאלק עשירפ סָאד .סיוא ןוא

 טביולעג ךיוא ןוא רעסַאװ עקיד?זיר סָאד טשטנעבעגנ טָאה רערעדנַאו רעדעי

 .ןקיטשרוד םעד טשינ טעזרַאפ סָאװ ,טָאג

 א ןעמונעגסיױרַא ?טָאז םענופ ,דרעפ סָאד טלעטשענּפָא טָאה רע

 ןופ ּפָאק ןפיוא ןעגנַאהעגנָא ןוא רעסַאװ טימ טליפעגנָא ,לטייב םענעטנעווייל

 -נייַא ךיז ןוא לקער עטשרעביוא סָאד ךיז ןופ ןפרַאװעגּפָארַא טָאה רע ,דרעפ

 דעג ןוא ןכַאלפ-טנַאה עטגיילעגפיונוצ ייווצ יד טליפעגנָא ,םינּפ סָאד ןשַאוועג

 .טנעקעג טָאה רע לפיוו ,ןעקנורט

 רע .זַארַאגַאמ ןופ טריפ סָאװ ,געוו ןופ זַאמ ַא ןעמוקעגנָא זיא גנולצולּפ

 -עגסיוא ,לַאפרעסַאװ - םוצ ןעגנַאגענוצ זיא רע .קיטסַאה ןעמוקעגנָא זיא

 טנקירטעגּפָא ייז טָאה רע יו םעדכָאנ .ןשַאוװעג ייז ןוא טנעה יד טקערטש

 ,רָאטקַאד םעד טקוקעגנָא ןגיוא עדלימ טימ רע טָאה ,עלײשטַאפ ַא טימ

 -עג ןַאמ רעד טָאה -- ראטאנעביא לאומש רָאטקָאד ,םכילע םולש ---

 ? ירפ ױזַא ריא טלייא ןיהואוו --- טנעה עדייב טקערטשעגסיוא ןוא טגָאז

 ,טרעדנואוועג רָאטקָאד רעד ךיז טָאה -- ?ךימ טנעק ריא --

 סאפור ןדעי ןופ סיױרַא טקוק סָאװ ןייש םעד טיול ,קילבנא ןטיול ---

 .ןייֵשְּפָא ַאזַא טימ טשטנעבעג זיא רעדעי טשינ ,טנעקרעד ךיא בָאה ,ןניוא

 | | ;טגָאזעג ןוא טכַאלעצ ךיז טָאה רָאטקָאד רעד
 ,טסואוועג טינ םעד ןופ בָאה ךיא --

 .,ןרעדנַא םעד טלייה ,ןרעדנַא םעד טפלעה סָאו ,שטנעמ רעדעי --
 "טעג ַא טָאה ,געוו ןכיילג ַא ףיוא ןרעדנַא םעד טריפ ,ןרעדנַא םעד טסיירט
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 ךייא בָאה ךיא  ?זַארַאגַאמ ןייק ךיז טלייא ריא .ןגיוא ענייז ןיא ןייש ןכעל

 / .טרעפטנעעג טיג טָאה ריא ןוא טגערפעג רעירפ
 ?סָאד ריא טסייוו ןענאוונופ .זַאדַאגַאמ ןייק ,ָאי ---

 .טשטונעבעג ןייז תוחילש סָאד לָאז .ןיהא טרָאד ךייא טריפ געוו רעד ---

 רע .ןדיי ןדמערפ םעד טכַארטַאב רעסעב רעטציא טָאה רָאטקַאד רעד
 ןבאה סָאװ ,ןגיוא עצרַאוװש ףיט ,םינּפ ןקיכָאנק ַא טימ ,רַאד ,ךיוה ןעוועג זיא
 ,דניק ַא ןופ טייקסטוג רעד טימ דלימ ןעוועג ןוא רעייפ-רבדמ ַא טימ טנערבעג

 ןיא ןשטיינק טימ ,םינּפ ןייז טמערעגמורַא טָאה ררָאב עצרַאװש עניילק ַא

 ןופ ץרַאװש רעד ,גרָאז ןוא ןציה עקידנענערב ,ןטניוו ,סנגער ןופ ,טיוה רעד

 ױזַא --- יולב רעפיט ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא דרָאב רעד ןופ ןוא רָאה ענייז
 ףיוא ןפרָאװרַאפ ןעוועג םיא זיא קַאז ַא .טכַאדעגסיױא רָאטקָאד םעד ךיז טָאה
 .ןקעטש ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה טנַאה ןייא ,סעציילּפ יד

 ךייא בָאה ךיא -- .טגערפעג רָאטקָאד רעד טָאה --- ?ריא טנעז רעוו ---
 .ןפָארטשגנָא טינ לָאמנייק

 טייז ענעי ןופ ,טייוו ןופ ןיב ךיא .ירַאבדימ םימחר זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 - לָאמַא ,ןטרָאד ןוא ָאד ּפָא ךיז לעטש ,טלעוו רעד רעביא רעדנַאװ ךיא .גרעב

 יינ ךיא .גרַאב ַא סנסופוצ ,םיוב ַא רעטנוא ךיא קיטכענ לָאמַא ,לטעטש ַא ןיא
 ,טלעוו ענייש סטָאג רעדנואווַאב ןוא

 סררעפ ןופ ?קעז םענעטנעווייל םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה רָאטקָאד רעד

 טגָאזעג רעטניילעגפיוא ןַא ןוא לקער-רעביוא ןייז ןוטעגנָא טָאה רע ,זדלַאה
 :ןדמערפ םוצ

 -נייש יד זיולב ןוא טלעוו סטָאנ ןעז טנעק ריא סָאװ ,ךייא זיא ?יואוו ---

 .עריא ןטייקסטוג ןוא ןטייק

 -ואוו ,ןעז ליוו שטנעמ רעד סָאװ ,טקוק ןעמ ױזַא יו ,ךיז טדנעוו סע ---

 רע יצ ,ןּפיל ענייז ,ץּרַאה ןייז טרעק רע ןיהואוו ,ןגיוא ענייז טרעק רע ןיה

 ,..רעדָא ,ןכַאז ענייש רַאפ ןגיוא יד ,הללק ַא וצ רעדָא ,טעבעג ַא וצ ייז טרעק

 א וצ רעטציא ךיז לייא ךיא .ירַאבדימ םימחר ,םכח ַא טנעז ריא ---

 רעד ןייוועג ַא טימ טכַאנייב רימ וצ ןעמוקעג זיא חילש ַא ,ןקנַארק-רעוװש

 .רחוס ?גיצ רעקיטרָאד רעד ,זַארַאגַאמ ןופ ןעוועג סע זיא דיאַאס לַאמַאג ןופ ןוז

 ךיא בָאה ,גָאט ןופ ךורבפיוא ןטימ טנייה ןוא ,ןעוועג טרָאד ןיב ךיא --

 ןופ למערוט םעד ףיוא (שמש רעשיבַארַא) ןיזדואעמ ןופ טעבעג סָאד טרעהעג
 רַאפ ,טלעוו רעד ןופ ןטייז ריפ יד וצ טדנעוװועג םינּפ ןייז טָאה רע ,טעשטעמ

 ,שטנעמ רעטוג 8 ןזיא רע .םיא רַאפ ייז ןטעב עלַא .טנוזעג סדיאַאס לַאמַאג

 רע .ענענָאלשרעד ןוא ענעסיוטשרַאפ ,עמערָא טפלעה ,טנַאה עטיירב ַא טָאה

 . . .למיה ןיא רַאּפשנָא ןַא רעכיז טָאה



 יקסװָאנשוולו חשמ 14

 ?םימחר ,םיא טנעק ריא ---

 ,טנַאקַאב רימ זיא ןעמָאנ ןייז זיולב ---

 טקערטשעגסיוא ,דרעפ ןופ ןקור ןפיוא ןכָארלעגפױרַא זיא רָאטקָאד רעד

 - - :טנגעזעג ךיז ,ירַאבדימ םימחר וצ טנַאה א

 -- ןבעגעגוצ טָאה רע -- חחלצה טָאה ןוא טלעוו סטָאנ רעביא טייג ---

 טשינ ןיוש טעוװ ךייא טימ .ןירַא ךיז טּפַאכ ,יּפַאס ןיא לָאמַא טנעז ריא ביוא

 ןיא ןבָאה רימ זַא ,טסואוועג טשינ .בָאה ךיא .ןדער וצ סָאװ ןגעוו ןלעֿפסיױא -

 .רערעדנַאוװ עכלעזַא ָאקָארַאמ

 טנעז ריא .לאומש רָאטקָאד ,ָאר ייז ןענעז טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ---

 ריא טָאה) ,ףונ - ןכעלשטנעמ ןופ המכח יד טנרעלעג ,זירַאּפ ןיא ןעוועג ןרָאי ךס

 | .ןעז וצ טלעפרַאֿפ ןכַאז ךפ א

 ,ןפָא לידי עטש ךייא רַאפ זיא ריט יד .יפַאס ןיא רימ וצ ןיײרַא טמוק --

 | | ! םימחר

 ןלעװ רימ !רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,לַאװק םוצ טיצ ןקיטשרוד םעד ---

 ןיא ןגיוא יד ליפוצ טשינ טדנעלב ,ךיז ףיוא גנוטכַא טיג ןוא .ןענעגעגַאב ךיז

 | יד | ! ןוז רעד

 ַא םיא טָאה חומ ןיא ,דרעפ ןפיוא זוטעג לפַאצ ַא ַא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד |

 סע ,רע טעז ץלַא .ןַאמ רעד ,רע טסייוו ץלַא :רעמַאה ַא טימ יװ ןָאטעג ץעז

 יד ףיוא רויל .ךיא זַא יוליפַא טסייוו רע .ןגרָאברַאפ טשינרָאג םיא ןופ זיא

 .ןגיוא

 טזאלענקעװַא ךיז ןוא ןוטעג עשזריה ַא קידלודעגמוא טָאה דרעפ סָאד

 .פָאלַאג ןקידניוװשעג ןיא רעטייר ןטימ

 א

 ןופ גנַאגנייא םייב ןענופעג ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאנ ןוֿפ זיוה סָאד

 | ּ .זַארַאגַאמ לטעטש

 ןופ גנַאגנייא םוצ טנָארפ ןיא ןענַאטשעג זיא רעמיוב-ןעמלַאּפ ייר ַא

 -ולָאפ ןיטשרוב ןוא טייקטרעטעלבעצ ,ןירג ןופ טכַארּפ רעלופ רעד ןיא זיוה

 ןוא גנַאל ,טיירב ןעוועג זיא זיוה סָאד .קינָאה- לטייט ןקיטּפַאז ןופ ןטסענ עקיר

 ןרַאסַאּפ ,ןעגנוצוּפַאב טַאהעג טָאה רעיומ ןופ טייז עטשרעדָאפ יד .קירעדינ

 ןעהעג ןענעז עכַאלֿפ ,עסייוו --- רעכעד יד .סנדָאל יד רעביא ןזינרַאק ןוא

 זיוה ןופ ןעלקניוו .ריפ יד ןיא .ןציּפש עטצינשעג ענרעצליה טימ טמיוצעגמורַא

 ' .ךעלמערוט עדנור עטציּפשרַאפ --

 .טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז עלַא .רעטסנעפ ליפ טַאהעג טָאה טייז-טנָארפ יד

 -נייא-זיוה םעניא .טכַאמרַאפ סנדָאל יד ןעוועג ןענעז ייז ןֹופ לייט ַא רעביא

  .ןרעטמַאל .רעטרעמַאהעג רענרעבליז ַא ןעגנַאהעג טָאה גנַאג
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 ןַא ןענַאטשעג ןיא ,רָאטקָאד םוצ טכַאנייב ןעמוקעג זיא סָאװ גנוי רעד ||

 -עגוצ לענש טָאה רע .,רעמייב-ןעמלַאּפ יד ייב גנוטרַאוװרעד ןיא רעקיאורמוא

 ;טגָאזעג ןוא דרעפ עטציוושרַאפ סרָאטקָאד םעד ןעמונ

 . סױרַא ךייא ּףיוא ןקוק עטנוזעג יד ייס ,רעקנַארק רעד ייס ,עלַא --

 טנפעעג ךיז טָאה דלַאב ,טנעה יר טימ ןוטעג שטַאּפ ַא טָאה רוחב רעד

 ןעמ רעכלעוו ייב ,יורפ עטליהרַאפ ַא ןעמוקעגסױרַא זיא סע .ריט-זיוה יד

 .רעסַאװ גו רק ַא ןטלַאהעג טָאה יז .םינּפ ןופ ןגיוא יד ןעזעגסױרַא זיולב טָאה

 .געוו ןופ ביוטש .םעד ןשַאװּפָא ךיז לָאו רָאטקָאד רעד ,רעכיטנַאה ןוא ?סיש ַא

 םיא ןעמ טָאה ,טנעה יד ןשַאוװעג ךיז טָאה רָאטקָאד רעד יו םעדכַאנ

 | ,זיוה ןופ רָאדירָאק ןליק-בלַאה ןלעקנוט םעד ןיא טריפעגניירַא

 -רַאֿפ ,עמ ַאמרַאפ עלַא ,ןריט ןוא ןריט ןעוועג ןענעז ןטייז עדייב ןופ

 -טייחמוא ןַא ןַא טפרַאװ סָאװ ,טייקליטש ַא ַא טשרעהעג ָאד טָאה סע .עטלגיר

 .גנומיטש עכעל

 -עגסיוא ןַא ןיא ןיירַא זיא רָאטקָאד רעד .ריט ַא טנפעעג ךיז טָאה דלַאב

 -כַאק עטרילַאמע ןופ ןעוועג ןענעז טנעוו יד .לַא ןלעקנוט-בלַאה ןטרעטסַאלפ

 -ייק ,ךעלעגניר ,ךעלעמילב ;רענעט ןוא ןברַאפ ןופ ליּפש-קיאַאזַאמ ַא ןיא סעל

 .קַאמשעג טימ ןוא ךייר טרעטסַאלפענ ןעוועג זיא ליד רעד .ןטייווק ,ךעלעט

 -עג ,סנטסַאק עטברַאטַאב ךעלנירנ ייווצ .קינייוו רעייז ןעוועג ָאד זיא ?בעמ

 יירד ףיוא עקירעדינ ,ךעלשיטדעפַאק .עטצינשעג עכעלטע ,סנזייא טימ עטדימש

 ןבָאה סע .טנעוו יד ףיוא ןענילעבָאג ,ליד ןרעביא ינעפרָאוװעצ רעכיּפעט ,סיפ

 ןבָאה ןּפמָאל-ליוא ייווצ ןוא סרעסעמ עמורק ןוא ןדרעווש ןעגנַאהעג .ךיוא

 ,ּפָארַא טיפוס ןופ ןטַײק עגנַאל ףיוא ןעגנַאהיג ןענעז ייז .טנערבעג

 -רַאפ ןענעז רענעמ עדייב ןופ טירט יד .סיוארָאפ ןעֶגנַאנעֶג זיא רעניד ַא = |
 י - - .טייקליטש רעד ןיא ןעגנַאגעג ןריול

 ַא טָאה טייקסייוו עדנדנעלב א .ריט עטייווצ א טנפעעג ךיז טָאה סע

 .טנעוו עסייוו יד ןופ ןוא טייקיטכיל ןּפמָאל רעקרַאטש רעד ןופ ןוטעג גָאלש

 ,טנשיק טימ לופ ,טעב קירעדינ ַא ןענַאטשעג זיא טנעוו יד ןופ רענייא ייב

 - .ןַאמ א ןנעלעג ןיא סנשיק יד ןשיווצ

 ,םעב ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןוטעג ןַאּפש ןקיטסַאה ַא טָאה רָאטקָאד רעד

 -שח ַא טימ ,רעבַארַא רערעטלע ןַא ןענַאט לשעג זיא טעב טייז ןייא .ייב

 רעטייווצ רעד ייב/ .טנַאה ןיא קנַארטעג ַא ןטלַאהעג טָאה רע ..םינּפ ןקידתוב

 ױזַא .יורפ עקידעדינ ַא ץכעליחעג ןסייוו ןקידנדנעלב ַא ןיא ןסעזעג זיא טייז

 -ףיוא קיטסַאה יורֿפ יד ךיז טָאה ,טעב םוצ ןעגנַאנענוצ זיא רָאטקָאד רעד יו

 | ,קילב ןפרַאש ַא טימ רָאטקָאד םעד טקוקעגנָא טָאה יז .ןביוהעג
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 ,ענייש .ןגיוא עצרַאוװש יד ןופ ןקילב יד טּפַאכעגפיוא טָאה רָאטקָאד רעד

 .ןעז טנעקעג טינ םינּפ ריא ףיוא רע טָאה רעמ ,ןעלדנַאמ יו ענעטינשעג

 זיא רע ,ןעיורפ עטליהרַאפ יד ןופ ןגיוא ןעז וצ ןעוועג טניואוועג זיא רע

 ָאד רֶאי ןצעביז ןופ רעטלע םעד זיב ,טייהדניק ןייז .ָאקָארַאמ ןיא ןריובעג

 יד רָאנ ,גנושַאררעביא םוש ןייק ןעוועג טינ םיא רַאפ זיא סע .טכַארברַאפ

 בייל ןיא ןוטעג ןערב ַא םיא ןבָאה ,יורפ רעטליהרַאפ רעניילק רעד ןופ ןגיוא

 ,טכײלשעגסױרַא ךיז ןטָאש ַא יוװ ,רעמיצ ןופ סױרַא טירט עלענש טימ זיא י;

 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוחיר-ןעמויפרַאּפ ענייפ טּפַאכעגפיוא טָאה רָאטקָאד רעד

 .גנוליהרַאפ רעד ןופ ןגָארט

 ,רענייז ןיא טנַאה רעד ןעמונעג ,ןקנַארק ןפיוא ןוטעג קוק ַא טָאה רע

 יד רעביא ךעלפעל יד ןביוהעגרעטנוא רע טָאה םעדכָאנ ,סלוּפ םוצ טכרָאהעג
 סָאד ןעמונעגסיורַא ןוא לצנער סָאד טנפעעגפיוא לענש ,ןקנַארק ןופ ןגיוא

 .ןעגנול יד וצ ,ץרַאה םוצ ןוטענוצ ,?רער-ךרָאה

 עג ןיא רענייא .רעמיצ םעניא ןעמוקעגניירַא ןענעז רענעמ עגנוי ייווצ
 'וצ ןענעז ייז ךיוא ,רָאטקָאד ןכָאנ ןעמוקעג טכַאנייב זיא סָאװ ,ןוז רעד ןעוו

 .טעב םוצ ןעמוקעג

 -מעט עכיוה --- טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה -- גנודניצטנַאדןעגנול ַא --
 .ץרַאה טנוזעג וַא טָאה רע ,ןקערש וצ סָאװ ךיז ָאטשינ זיא סע רָאנ .,רוטַארעּפ

 .ןעװעטַאר וצ םיא ךעלנעמ זיא סע סָאװ ץלַא ןוט טעװ ןעמ

 םעד ןגיובעג טעב טייז רענעי ףיוא רעבַארַא רערעטלע רעד טָאה רעטציא

 ;טגָאזעג ןוא רָאטקָאר ןרַאפ ּפָאק

 רעייא טנעקעג בָאה ךיא .זַארַאגַאמ ןופ אפור רעד ,ליאַאמזיא ןיב ךיא ---

 ןוטעג בָאה ךיא .ןעוועג שטנעמ רעקיטכיל ַא ,רַאטַאנעביא םהרבא רעטָאפ

 תוחוכ עניימ רָאנ ,ןדיאַאס לַאמַאג ןעועטַאר וצ תוחוכ עניימ ןיא סָאװ ,ץלַא

 ןיא סנבעל ךס ַא בָאה ךיא .קידנסיוומוא זיא ּפָאק ןוא חומ ןיימ  ,ךַאווש ןענעז

 סָאד רָאנ ,ןוָארג ,ןרעסַאװ ,רעצכעטיירק עניימ טימ טעװעטַארעג זַארַאגַאמ

 -עז טנעה ערעייא .רָאטלָאד ךייא רַאפ ּפָאק םעד גיוב ךיא .טינ ךיא ןעק לָאמ

 -רַאפ ךיא .ןסיוו ןשיניצידעמ טימ לופ ןוא ףרַאש זיא חומ רעייא ,עקנילפ ןענ

 ,העש רעד ןיא ךייא טימ ןייז ַאללַא לָאז ,ןדיאַאס לַאמַאג ןופ טעב סָאד זָאל

 .טיוט ןוא ןבעל ןבעווש ןלָאש-גָאװ עדייב ףיוא ןעוו

 -ֹּמִא ,רעצכעטיירק יילרעלא שיט ַא ףיוא טקילברעד טָאה רָאטקָאד רעד

 -עצ ךיז טָאה םינּפ ןייז .ןרעסַאו ,םיצפח-ףושיכ ,תועימק ,ןשינעכערּפש

 ;ליאַאמזיא אפור םוצ טגָאזעג טָאה רע .טלכיימש

 ןבעג ןבָאה וצ ךייא דובכ ַא רימ רַאפ זיא סע .רימ טימ ָאד טביילב ---
 .טייז ןיימ
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 .ןציווש םוצ ןליּפ םיא ןבעגעג ,לָאהָאקלַא טימ ןבירעגנייא ןקנַארק םעד טָאה רע | ,ןטּפעצער ענעדיײשרַאפ ןפיוקוצנייא חילש ַא טקישעג טָאה רָאטקָאד רעד
 | | - ,ןקנַארק ןיפ רעּפרעק ןטיובעג-טסעפ םעד רעביא טעברַאעג תוחוכ עֶלַא טימ טָאה רע

 .טנקירטרַאפ ןּפיל ענייז ,רעביפ ןופ טיור ןעוועג זיא םינּפ סנקנַארק םעד
 . ךייר עטקַאהעגּפָא רָאטקָאד םוצ טדערעג טָאה רע

 ןופ רעמיצ םעד ןיא ןסעזעגּפָא רַאטַאנעביא ?אומש זיא העש עכעלטע
 ןופ .ליטש ןעוועג ָאד ויא סע .לשעלפ ַא ןופ םנּפָארט ןבעגעג םיא טָאה ןעמ .טציוושעג טָאה רעקנַארק רעד .ל?יאַאמזיא אפור םעד טימ ןעמַאזוצ ,ןקנַארק
 ,טניח ןופ ןליב ַא ,ןעלזייא ןופ תולוק יד ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה טייצ וצ טייצ
 .טייקליטש רעד ןיא ןעגנַאגעג ןרױלרַאפ זיא ץלַא ,דייר ךעלקערב

 .גנורעסעב ןופ םינמיס ןזייװַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה ,גָאס ןבלַאה ךָאנ טעּפש
 זיא רע --- טעשטּפעשעג רָאטקָאד רעד טָאה -- טעװועטַארעג זיא רע --

 -סיוא סָאד ןעק רע זַא ,טביולגעג טשינ ןילַא בָאה ךיא ,ןַאמ רענרעזייא ןַא
 .העש רעטצעל רעד רַאפ ןעוועג זיא סע .ןטלַאח

 .טעשטּפעשעג ךיוא אפור רעד ליאַאמזיא טָאה -- ןליוו סָאללַא טימ --
 ןגיוא עקידנענערב יד ןוא גנוליהרַאפ יד ,ּפָאק םעד לָאמי סעדעי טקרעמַאב רָאט -קָאד רעד טָאה ?רעטסנעפ ןייא ייב .רעמיצ םעניא ןיירַא קוק ַא ןוטעג טָאה יורפ א ןופ ּפָאק עטליהרַאפ ַא ןוא ןדָאל ַאזַא טנפעעג ךיו טָאה עלייוו עדעי .ךעלדנדָאל עניד טימ טלעטשרַאּפ ןעוועג ןענעז ןעגנונעפע יד .ךעלרעטסנעפ עגיקע-ריפ .ןעגנונעפע ייוװצ טַאהעג טָאה רעמיצ םעד ןופ טנַאװ ןייא

 .עגולק א ןוא ענייש ַא רעייז ןייז ףרַאד יז .ןעלּפַאצפױא טזומעג טָאה רע ׁשזַא ,ךעלגנירדכרוד ,ףרַאש םיא ףיוא טקוקעג יז טָאה לָאמ סעדעי .טעב םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,טונימ רעד ןיא סורַא זיא ןוא ןסעזעג רעירפ ָאד זיא סָאװ ,יורפ רעניילק רעד ןופ
 | | .טינ ייז טעז רענייק זַא ,רעכיז ןענעז ןוא ךעלרעטסנעפ יד ךרוד ייז ןקוק ,ייז טסערּפ טייקירעגיינ יד יו רעבָא יוזַא ,ןַאמ רעדמערפ א ָאר זיא סע ואוו ,רעמיצ ַא ןיא ןעמוקוצניירא ןגָאוו טשינ ןלעו ןרינש רעדָא ,רעטכעט ולימא ,רעבייוו יד ןופ רענייק .רעמיצ -רעבייוו סָאד יא טטַאװ רענעי ףיוא זַא ,טסואוועג טָאה רָאטקָאד רעד
 ?חונתמ יד טקישעג םיא טָאה סָאװ יד ,ןקנַארק ןופ רעטכַאט ערעטלע יד ?ַאקסומ ןייז סָאד לָאז ?יורפ עניילק יד זיא רע

 ( עעניטנע 8 ,רעסעב זיא ןקנארק םעד זַא ,םעיינ יד טײרּפשרַאּפ לענש ךיז טָאה זיוה ןרעביא = |
 -ןעמורב ,עליטש ,ערַאטיג ַא רעביא רענעט טרעטיצעגפיוא ןבָאה ץעגרע

 א בו ויו'גי
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 "רעבייוו םעד ןופ סױרַא רעטכעלעג ַא טרעהעג טָאה ןעמ .עקידנענייוו ,עקיד

 רעמיצ םעניא .רענעטדןעיורפ עכייוו ,סקידנזיורב ַא ,סקידנעגנילק ַא ,רעמיצ

 רעבַארַא ערעטלע ייווצ ןעמוקעגניירַא ןענעז ןגעלעג ויא רעקנַארק רעד ואוו

 ,ליד ןפיוא טצעזעגסיוא קידנגייווש ךיז ןבָאה ייז .טליהעג ןסייוו ןיא ןצנאגניא

 ןוא ןַארָאק רעד --- ,ךוב ןטבלעגרַאפ ןסיורג ַא טנפעעג ,ךיז רעטנוא סיפ יד

 ןרעדנַא ןכָאנ קוסּפ ןייא ןעגנוזעגסיוא רענעטדזדלַאה עקידוועגניז טימ ןבָאה

 .גנושטנעב ןוא ביול טימ ןעמָאנ סַאְללַא טנַאמרעד לָאמ סעדעי

 ןוא ךיז טגױנרַאפ ,רָאטקָאד םוצ ןעגנַאגעגוצ ,ןעמוקעגניירַא זיא רעניד ַא

 :טגָאזעג
| 

 ןוא ,ןעקנַארטעג ןוא זייּפש טימ שיט ַא טיירגעג ךייא רַאפ זיא סע ---

 -ַאב רָאטלָאד רעד לָאז ,רעמיצ ןטייווצ םעניא ךיז ןעורוצסיוא עטַאמ ַא ךיוא

 .ןריפניירַא טרָאד םיא לעװ ךיא ןוא ןקיליוו

 .דימ טשינ ןוא קיטשרוד טשינ ,קירעגנוח טשינ ןיב ךיא ---

 -נוא ןופ ןטסעב םענופ לָאז ךיא ןלױפַאב טָאה ַאקסומ עטנערַאה יד ---

 .שיט ןפיוא ןלעטשקעװַא רעמַאקדזייּפש רעזד

 טקוקעג עקנילייו ַא טָאה רע .טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד

 וצ ,ץרַאה םוצ טכרַאהעג רעדיוו םעדכָאנ ,ןרעטש םעד טּפַאטעג ,ןקנַארק ןפיוא

 ,רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג טָאה רענידַאב רעד .טקעדעגנייא םיא ,ןעגנול יד

 -גייא יד ןגָאוּפָא טשינ רָאט רע זַא ,טסואוועג טָאה רַאטַאנעביא ?אומש

 ןיוש טגָאװ רע .גָאט ןבלַאה ךָאנ טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע .שיט םוצ גנודַאל

 ,טייל עטלַא ןוא רעדניק עקנַארק ןטירַאװ ןטרָאד ךיוא ,יפַאס ןייק ןטירעגקירוצ

 רעמוז רערעווש ַא .טייצ ליפ ױזַא ןרילרַאפ וצ ןעניגרַאפ טשינ ךיז רָאט רע

 ייפע ןופ בױהנָא ןַא ךיז טגָארטו סע ןוא ,שינעקירט סיורג ַא זיא סע .רָאי-ייה

 ,סָאטעג יד ןיא סע יא סנטסניײממַא ןוא עירעטנעזיד ,עירָאלַאמ :סעימעד

 ,גָאט ןצנַאג ַא ןביילב ןזומ ָאד רעבָא טעוו רע .טייקמערָא רעשידיי רעד ןשיווצ

 סױרַא טשינ ךָאנ זיא דיאַאס לַאמַאג רעקנַארק רעד .ןקיטכענרעביא ךיוא רשפא

 | : .תנכס ןופ

 "יו רע זַא ,רענידַאב םוצ טנַאה רעד טימ ןכייצ ַא טכַאמעג טָאה רע

 .ןייא טקיכ

 -עג ןעוועג ןענעז טנעוו יד ךיוא .רעמיצ ןעמיורעג ַא ןיא ןירַא זיא רע

 ,תונבל עבלַאה ,ןעמולב ןופ ליּפש ןקיברַאפ ַא ןיא ךעלעגיצ ןופ טרעטסַאלפ

 טימ ןטעמרַאּפ ,ןסקיבידגַאי -- טנעוו יד ףיוא .סרעלדָא ,ןגנַאלש ,ןשריה

 יּפמעל-ליוא ,םילכ עטרעמעהעג ענרעּפוק ןוא ענעשעמ ,ןַארָאק ןופ םיקוסּפ

 עקיטפוד טײרּפשרַאפ טָאה ליוא רעד .רעצכעטיירק עטרימופרַאּפ טימ ךעכ
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 ןוא ,טײקשיטַאבעלַאב רעטעוועדנופעגנייא טימ טקעמשעג טָאה ץלַא .תוחיר
 .רעעזפיוא ןופ טנַאה עטינעג ַא

 ,טנעה יד רעביא גורק ַא ןופ רעסַאװ ןסָאגעג םיא טָאה רענידַאב רעד
 -נירג ,ןטכורפ ,ןשיילפ טימ ,שיט ןטלעדעג ךייר ַא וצ טריפעגוצ םיא םעדכָאנ
 טיטעּפַא רעד .ןסע ןעמונעג טָאה רע .טצעזעגוצ ךיז טָאה רָאטקָאד רעד .גיוצ
 טגיל גוצרעביא רעסייוו ַא ןוא .טנעה יד ןשַאװ וצ רעסַאוו ,עװַאק עקַאמש -עג טכַארבעגנירַא םיא ןעמ טָאה ןסע ןכָאנ .ןסע ןטימ ןעמוקעג םיא זיא
 ,רעמיצ ןופ ?קניוו ןיא ןַאװיד ןקירעדינ ַא רעביא

 ןעמוקעגוצ רעדיוו זיא ,שיט ןופ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע רעדייא
 ףייר עליטש ןוא םינּפ ןפיוא ענימ רעקידתודוס ַא םימ ןוא רענידַאב רעד
 ;טגָאזעג רע טָאה

 -ַאג ןופ זיוה םעניא ןעמוק רַאפ ךייא טקנַאד ַאקסומ עטנערַאה יד ---
 ריא ףיױא  .רעטָאפ ריא ןופ ןבעל סָאד ןעװעטַאר ןרַאפ ןוא דיאַאס לַאמ
 .טייקילעזטייל ןופ ?לכיימש רעטשרע רעד ןזיװַאב ךיז טָאה םינּפ

 ןצרַאה םוצ רעייז רימ ןענעז דייר עריא זַא ,עטנערַאה יד טגָאז ---
 .ןרעוו טנוזעג טעוו רעטָאפ ריא

 צ

 רעגנוי רעד זַא ,גנַאלק רעד טיײרּפשרַאפ פענש ךיז טָאה זַארַאגַאמ ןיא
 לַאמַאג טָאה רע ןוא ,ןעמוקעג זיא יּפַאס ןופ רַאטַאנעביא ?אומש רָאטקָאד
 ,ןבעל סָאד טעװעטַארעג ןדיאַאס

 ןוא ןדיי ייס ,הרושב רעד טימ טיירפעג ךיז ןבָאה זַארַאגַאמ ןיא עלַא
 -קָאד ַא סרעייז סָאװ ,ץלָאטש סרעדנוזַאב ןעוועג ןענעז ןדיי יד .רעבַארַא ייס
 ,רעכערּפשּפָא יד סָאװ סָאד ןזייװַאב ,רעדנואוו ןזייווַאב טנעקעג טָאה רָאט
 ,רערעכיור-ליוא יד ,רעגניװצַאב-ןעגנַאלש יד ,רעגניז"ןַארָאק יד ,אפור רעד
 .ןזײװַאב טנעקעג טשינ ןבָאה

 ןירעבעוו-ךיּפעט רעד חקבר ןופ בוטש רעקידנעקיטש רעגנע רעד ןיא
 ןופ .גָאט ןטירד םעד קנַארק ןעוועג ןיוש ןועמש עלעגניי עקירעי-ןעצ סָאד זיא
 .טסיירט ןייק טשינ ,גנונעפָאה ןופ ןייש ןייק ןזיווַאב טשינ ךיז טָאה ץעגרע
 -עגנַא ןעוועג זיא דניִק םייב פכייב סָאד .טקינײּפעג סע טָאה עירעטנעזיד ַא
 טשינ געט יירד ןיוש ךיז טָאה רעטומ יד .טנערבעג טָאה למינּפ סָאר ,ןלָאװש
 -קניוו יד ןיא ןעייּפש ,רעטרעוו ענדָאמ ןעלּפערּפ סָאװ ,סנירעכערּפשּפָא ײלרעלַא ןירַא בוטש ןיא טכַארבעג ןיוש טָאה יז ךיוא .לוטש-בעוו רעד וצ טרירעגוצ
 ןרעטנוא ןגייל ,עזייב ןוא עטכעלש סעלַא טניוו םעד ּפִא ןביג ,לָאמ ןביז ןעל
 ערעדנַא ןוא רעצכעטיירק ןסיוטש ,םעדעפ ןעיצ ,סקַאװ ענעסָאגעג לצַארטַאמ
 / .רעסעב טשינ טרעוו סע רעבָא ,תואופר
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 ,בוטש ןיא ךעלדיימ ייווצ ערעדנַא יד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רעטומ יד

 ןופ ןקעטשנָא טשינ ךיז ןלָאז ,הכרב עקירעי-ןצכעז יד ןוא הרוּפיצ ענייפק יד

 ,טנעה יד ןכַארבעג טָאה יז ,ייז רעביא טרעטיצעג טָאה יז .טייקנַארק רעד

 -עגסױרַא טָאה טנלע רעד .תוניחת ןופ ,ןענעווַאד ןופ םיקוסּפ טעשטּפעשעג

 "בשוח םעד ןופ ,ליד ןטכייפ םענרענייטש םעד ןופ ,לקניוו ןדעי ןופ ןגירש

 ,ליד ןטעקַאנ םעד ףיוא ךעלצַארטַאמ עטרעביושעצ ייווצ יד ןופ ,טיפוס ןקיד

 .ֿפָאט-רעייפ םענופ ןוא לשיט ןקידנעקניה םענופ

 רעמ ןיוש ןעק יז .הטורּפ ןייק טנידרַאפ טשינ יז טָאה געט יירד ןיוש

 רעטעלב עכעלטע ךָאנ ,טיורב עטיּפ ַא ךָאנ ןטעב ?בלעוועג ןיא ןייג טשינ

 יד .ּפָאטירעייפ ןרַאפ ,לּפמע? ןרַאפ טיונק ןוא ?יוא ,זייר עלשזרָאג ַא ,ייט

 ייט ?סיבַא ןטעבסיוא םינכש עמערָא יד וצ םורַא טפיול ,הכרב ?דיימ ערעטלע

 ןפיוא קידנזָאלב ןעגנול יד סיוא ךיֹו טסייר יז רעדָא ,דניק ןקנַארק ןרַאפ

 .רעסַאװ לסיבַא ןכַאקוצּפָא ,ןליוק ׁשַא עקידנענערב םיוק יד ּפָאט-רעייפ

 סא יא
4 

 רקעגנַא זיא רַאטַאנעביא רָאטקָאד רעד ןעוו ,גָאט רעד ןעוועג זיא סע

 .זַארַאנַאמ ןיא ןעמ

 ריא ןופ ל?לרעּפרעק םייב עטעשטרַאקעגנעמַאזוצ ַא ןסעועג זיא הקבר

 טָאה יז .טעבעג ַא טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל עטנקירטרַאפ יד .לגניי ןקנַארק

 יז םעב געט יירד ןיוש .טטָאז יז סָאװ ,טעב יז ןעמעוו ,טסואוועג טינ ןייֵלַא

 יירד טימ ,הנמלא עטסיוו ַא זיא יד .ןבָאה תונמחר ריא ףיוא לָאז רע ,טָאנ וצ

 עריא טימ ךָאנ יז ןעק ,טנוזעג רעדניק יד ןענעז .ןזייּפש זומ יז סָאװ ,רעדניק

 ןַא רַאפ ךעלכיּפעט עניילק טבעוו יז .שינעמוקסיואדזיוה ןרַאפ ןענידרַאפ טנעה

 ירַאפ סָאד גָאט ןדעי ריא טלָאצַאב רע ןוא זַארַאגַאמ ןיא רחוס ןשיבַארַא

 טָאה גָאט ןטשרע םעד .טנעה עריא ךרוד ןעמוקַאבסױרַא טָאה יז סָאװ ,טסניד

 -ַא טגרָאבעגסױא רעבַארַא רעד ריא טָאה ,טעברַא ןייק טבַארבעג טשינ יז

 ןיילַא זיא רע .ןבעגעג טשינ ןיוש רע טָאה גָאט ןטייווצ םעד רָאנ ,טלעג ?סיב

 ןדנילב םעד ןיא קידנפיול ןטכענ .ליומ םוצ טנַאה ןופ ןײלַא טבעל ,םערָא

 רע .ןגיוא עמערַאװ עקיטכיל טימ ,ןַאמ ןדמערפ ַא ןפָארטעגנָא יז טָאה ,לסעג

 -עג לוק ךייוו ַא טימ ןוא טנַאה ןייז ןופ ךַאס א טימ ,טלעטשעגּפָא יז טָאה

 ןקָארשרעד ױזַא טפיול יז סָאװ ,עטנייזורַאפ ןענעז ןגיוא עריא סָאװ ,טגערפ

 ,טנייוועצ ךיז טָאה יז .לַאװק םוצ שריה רעטעדנואוורַאפ ַא יוװ ,ןריױלרַאפ ןוא

 רעדמערפ רעד .עלעגניי קיצנייא ריא רַאפ ףליה פרַאד יז זַא ,טלייצרעד

 א זַא ,טגָאועג ריא ןוא טצפיזעג ,למיה םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טָאה

 רעסעמ ַא ןופ רַאש יד וליפא ,ןייז שאימ טשינ לָאמניײק ךיז רָאט שטנעמ

 .זרלַאה ןפיוא טגיפ



 21 |ל י מ - ט נ י וװ

 וצ ךיז ַאטשינ ,רעגרע טרעוו דניק םעד ?ןוט ךיא לָאז סָאוו רעבָא ---

 .ןדנעוו וצ ןעמעוו

 יו טונ ױזַא ,למיה ןיא ןפָא לָאמעלַא זיא תונמחר ןופ רעיוט סָאד ---

 ...גנונעפָאה ָאד ךיוא זיא ױזַא ,לעווש ַא ָאד זיא זיוה ןדעי וצ גנַאגנייא םייב

 ,רעטייוו קעװַא זיא רע ןוא ,?סענ ןטימ ןיא ןייטש טזָאלעג יז טָאה רע

 -יא טגָארט סָאװ םיוב רעקרַאטש ַא זיא ױזַא .רערעכיז ַאזַא ,רעקיטכיל ַאזַא
 | ,סנגער-סקַאלש ןוא סמערוטש רעב

 ןיא סע .טנפעעג קיטסַאה ךיז טָאה בוטש רעמערָא רעד ןופ ריט יד
 ;יירשעג קידנעננילק ,קידיירפ ַא טימ הכרב לדיימ סָאד ןלַאפעגניײרַא

 ןיא ָאד זיא ,רַאטַאנרעביא ?אומש ,יפַאס ןופ רָאטקָאד רעד ! עמַאמ --

 זיא טייצ העש ַא רעביא ןיוש !דיאַאס לַאמַאנ ןופ זיוה ןיא זיא רע .זַארַאגַאמ

 ןופ סנירעכערּפשּפָא עלַא ןבירטעגסױרַא טָאה רע זַא ,טגָאז ןעמ .ןטרָאד רע

 טעװעטַארעג ןוא רעצכעטיירק עֶלַא ןיירַא טסימ ןיא ןפרָאװעגסױרַא ,זיוה
 ! רַאברעדנואוו זיא סע .דיאַאס לַאמַאג ןופ ןבעל סָאד

 ַא טימ טגָאזעג טָאה יז .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה רעטומ יד

 ; לוק ליטש

 טנעקעג ךיז רע טָאה ,ןַאמ רעקיטכעמ רעכייר ַא זיא דיאַאס לַאמַאג --

 ,. .רימ רעבָא ,יפַאס ןופ רָאטקָאד ַא ןעגנערבוצּפָארַא ןביולרעד

 טימ ןעגנולקעג ל?דיימ סָאד טָאה -- !ןעמוק ֹודנוא וצ טעוו רע ---

 טסעוו .ןענועמש רעזדנוא ןלייהסיוא טעוװ רע -- עמיטש רעקידוועגניז ריא

 .עמַאמ ןעז

 טָאה םינּפ ןטרַאדעגסיױא ןפיוא .טרָא ןופ ןסירעגפיוא ךיז טָאה הקבר
 | .ךיילב ןוא טיור ןוטעג ?ליּפש ַא ךיז

 ןעמענ םיא ךיא ?עװ ןענַאוװנופ ,ןעמוק טעוװ רע ?ןעזעג םיא טסָאה --

 ?ןעועג םיא וטסָאה ױזַא יו ?רעטכָאט ןיימ וטסדער סָאװ ?ןלָאצַאב וצ

 ! עמַאמ ןעזעג טינ םיא בָאה ךיא ---

 :ןלָארשרעד רעמ ךָאנ ךיז טָאה רעטומ יד

 ַא ןעגנערב טעװ רע ,ןעמוק זדנוא וצ טעוװ רע זַא ,ךָאד טסגָאז --
 | ! ןענועמש רַאפ האופר

 ןיהַא ןיוש ףיול ךיא .רעהַא ָאד ןעמוק טעוװ רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא ---

 ךיא רעדָא ,ןטרַאװ םיא ףיוא ?עוװ ךיא ןוא דיאַאס לַאמַאג ןופ רעיוט םוצ

 !ןעגנערברעהַא ָאד םיא ןוא זיוה ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז לעוװ

 -ַאּפַא ןַא טימ טגָאזעג רעטומ יד טָאה -- דניק ןיימ וטסדער סָאוװ ---

 ךיוא רע טעװ ,ָאי ביוא ?ןעז םיא וטסעוו ױזַא יו --- לוק ןגָאלשרעד ,שיט
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 לַאמַאג ןיא ןגירקניירַא ךיז וטסעוו ױזַא יוו .םערָא ןענעז רימ .ןעמוק טשינ

 ?זיוה סדיאַאס

 ַא זיא רע .ןוז סדיאַאס לַאמַאג ,ףוסוי ןגנוי םעד טימ ךיז ןעק ךיא ---

 -קָאד םעד טכַארבעג ןוא יפַאס ןייק ןטירעג טכַאנייב זיא רע .גנוי רעטונג

 ןעז טסעוװ ,רעטונ ַא יא רָאטקָאד רעד ךיוא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .רָאט

 2 ! עמַאמ

 קידנעגנילק ױזַא ,גנונעפָאה ל?יפיוזַא טימ ןעוועג זיא לוק סלדיימ םעד

 ןיא יז .טימעג טקיטייועצ סהקבר טרעטנומעגפיוא טָאה סע זַא ,ךעלרעייפ

 ,גנונעפָאה טימ טקעטשעגנָא ןרָאװעג ךיוא

 רעסעמ ןופ ףרַאש רעד ?ןרילרַאפ ךָאנ ןעמ ןעק סָאװ .דניק ןיימ ייג ---

 ןיא ןפָא רשפא זיא תונמחר ןופ רעיוט סָאד .זדלַאה ןפיוא ןיוש ךָאד טגיל

 ...טגָאזעג ױזַא ךָאד טָאה רעדמערפ רעד .,למיה

 סרעטומ רעד ןסירעגרעביא הכרב טָאה -- ?עמַאמ ,וטסדער סָאוװו ---

 | ?רעדמערפ רעכלעוו --- דייר

 -נייא ןייק טשינ רילרַאפ ןוא החלצה טימ ייג .דניק ןיימ טשינרָאג ---

 ,טונימ עקיצ

 -בשוח רעד ןופ סױרַא שריה ַא ןופ טייקדניוושעג רעד טימ זיא הכרב

 .בוטש רעקיד

 ןופ ךעלסעג עטרעקיוהעג ,עכעלמורק ,עגנע יד ךרוד ןפָאלעג זיא יז

 טימ טּפַאלקעג ןבָאה סָאװ ,סרעלטעב עדנילב ,ךיז ןסירעגכרוד .ַאללעמ רעד

 ערעייז ןופ ןלעווש יד ייב תורוחס טימ םירחוס ,דרע רעד רעביא סנקעטש יד

 ןוא ןעלזייא ,םירָאמזעלק ,רעפיוקרַאפ-םימשב ,רעגערט-רעסַאוװ ,ךעלמערק

 םעד ןופ זיוה ןכייר םוצ טריפ סָאװ ,געוו ןפיוא ןעמוקעגסױרַא ןוא ןעלמעק

 .דיאַאס לַאמַאג רחוס עלכַאק ןוא ?גיצ

 םייב ןייטש ןבילבעג זיא יז .ןעוועג טשינ גנַאגנייא םייב זיא רענייק

 ןּפַאכ םעטֶא םעד טנעקעג םיוק טָאה יז .רעמיײב-ןעמלַאּפ יד ןופ טכעלפעג

 לרעדורב קיצנייא ריא ןַא ,דיירפ ןופ ליפענ ַא ןוא קערש ,שינעליײַאעג ןופ

 ,בוטש ןיא ןצנַאט ןוא ןעגניז ןענעק רעדיוו טעװ יז ,ןרעוו טשעוועטַארעג טעוו

 -ייוו טשינ טעװ עמַאמ יד ,ּפוז ,ייט ,טיורב ןייז טעװ סע ,רעכיּפעט יד ןבעוו

 סָאװ ,לזייא ןדנילב סַאּפַאטסומ ןקידנעקניה םעד ןכַאמכָאנ טעוװ ןועמש .ןענ

 -כָאנ טעװ רע ;רעסַאוװ-ןגער ןייק ךָאנ ןייג טשינ ליוװ ןוא טרַאּפשעגנייא זיא

 ןייז טעוו סע .דש ַא יװ טגנירּפש סָאװ ,גיצ סרעיצ-טכיל םעד הפילח ןכַאמ

 | ...ךעליירפ ױזַא

 רעקידרעפָאה ריא ןיא ןוטעג סיר א טָאה לוק קידיינש ףרַאש ַא

 :דיירפ
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 ?ָאד רעטציא וטסליוו סָאװ ---

 -ויב ןיא סָאװ רעד ,ףוסוי ןעוועג זיא סע .ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה יז

 ,יפַאס ןייק רָאטקָאד ןכָאנ ןטירעג טכַאנ

 .ןקָארשענרעביא ךימ טסָאה ?ףוסוי ,וד זיא סע ---

 טסצנַאט וד ואוו ,קרַאמ רעד טשינ ָאד זיא סע .ןענַאד ןופ קעװַא ייג ---

 קרַאטש זיא רעטָאפ ןיימ .ןכַאל ערעדנַא טסכַאמ ןוא טסגנירּפש ,טסכַאל ןוא

 ! קנַארק

 ךיא ןיב םעד ןגעוו .סע ןסייוו זַארַאנַאמ ןיא עלַא .סע סייוו ךיא ---
 .ןעמוקעג

 ,דייר יד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה גנוי רעד

 ?קנַארק ןיא רעטָאפ ןיימ לייוו ,ןעמוקעג טויב וד ---

 יפאס ןופ רַאטַאנעביא רָאטקָאד רעד ָאד זיא זיוה ןיא ךייא ייב --
 -ןרב רעניילק ןיימ .ןײרַא זיוה ןיא זדנוא וצ ןעמוקוצ דלַאב לָאז רע ליוו ךיא
 יד ןטלַאהסיוא טשינ רעמ ןיוש ןעק רעּפרעק ןייז .קנַארק זיא ןועמש רעד
 .לרעדורב ןיימ ןעועטַאר זומ רע ,ןקיטייוו

 ןופ רָאטקָאד םעד טכַארבעג ןבָאה רימ !ןענַאד ןופ קעװוַא ייג ---

 !זיוה ןיא זדנוא ייב ןביילב זומ רע .ןלייהסיוא רעטָאפ ןיימ זומ רע .יפַאס

 .ןעװעטַאר רעדורב םעניילק ןיימ ךיוא זומ רע ---

 ! הכרב ,ןפלעה טינ ריד ןעק ךיא ---

 ,טילגעג ןבָאה ןגיוא עריא ,רעטנענ םיא וצ ןוטעג זָאל ַא ךיז טָאה יז --

 ןייש ױזַא טסליּפש וד .סע ןסייוו עלַא ,ףוסוי רעטונג ַא טזיב וד ---

 עקנילפ עניימ ךָאנ טסקוק וד .קרַאמ ןיא ץנַאט ךיא ןעוו טיילפ רעד ףיוא

 ּפָארַא טשינ קילב-גנוטסולג ןייד טזָאל ,ןזדלַאה ןוא ןשוק ךימ טסליוװ וד .סיט

 לעוו ךיא .זיוה ןיא ךייא וצ טונימ ןייא ףיוא ןײרַא ךימ זָאל .בייל ןיימ ןופ

 טייצ עלעקיטש  ַא ןּפַאכקעװַא טעוװ רע .םיא רַאפ ןענייוו ,רָאטקַאד םוצ ןדער

 .ןעניױלַאב ךיד טעוו ַאללַא ,ףוסוי סע וט .זדנוא וצ ןעמוק ןוא

 ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ךיד ןעק ךיא ! ןעמָאנ סַאללַא טשינ ןָאמרעד --

 רעד .ןעיירש רימ ףיוא טעוו ,רעטסעווש ןיימ ,אקסומ ,טשינ רָאט ךיא ,זיוה

 ןטרָאד ךָאד טסרָאט וד .רעטָאפ ןקנַארק ןיימ ןופ רעמיצ ןיא זיא רָאטקָאד

 .ןעמוקניירַא טשינ

 טכַארטעג יז טָאה -- טכערעג ךָאד זיא רע ;ןּפיל יד ןסיברַאפ טָאה יז

 .וצרעד ,ןַאמ ןשיבַארַא ןַא ןופ רעמיצ ןיא ןעמוקניירַא טשינ ךָאד רָאטֹו יז ---

 ? ןעמ טוט סָאװ ,דיאַאס לַאמַאנ יוװ ,ןַאמ ןקיטכעמ ַאזַא ןופ ךָאנ

 טונימ עדעי ןעק לרעדורב ןיימ !רימ ףלעה !ףוסוי רימ ףלעה ---

 ! רימ ףלעה ,םעד ןיא קידלוש ןייז טסעוו וד ,ןברַאטש
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 סיורג ןייז טעוו ףָארטש יד .זיוה ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ךיד ןעק ךיא --

 .ןדייב רַאפ

 .ליוו ךיא סָאװ ,םיא גָאז ןוא רָאטקָאד םוצ ןיירַא וד ייג ---

 .ןוט טשינ סע ןעק ךיא --

 :טייקטיור רעטנוצ ַא טימ ןרָאװעג ןסָאגעגנָא זיא םינפ ריא

 לרעדורב ןיימ יוװ ױזַא .ףוסוי ,שוק ַא ןבעג רַאפרעד ריד לעוװ ךיא ---

 -סטוג ןייד רַאפ גנוניױלַאב ַא ,שוק ַא ןבעג ריד ךיא לעװ ןרעוו טנוזעג טעוו
 .טייק

 ןלַאפ טעװו סטכעלש ליפ .טײקשירַאנ ַא ןוט וצ טשינ ךימ גניווצ ---

 ! עֶלַא ,ןענרָאצ ןלעוו עלַא ,טשינ רָאט ךיא .ּפָאק ןיימ ףיוא

 רע .ןכַאמ טשינרָאג םיא טימ טעוװ יז זַא ,ןעזעגנייא טָאה לדיימ סָאד

 ןרילרַאפ טשינ רָאט יז .ארומ טימ לופ ןוא ןלָארשרעד ,טרַאּפשעגנייא זיא

 ,למיה םוצ ךיז טסייר ?רעדורב ריא ןופ ןבעל סָאד ,עגר ןייק

 -רַאפ ,ןייוועג ,קערש ,רעדיוש טימ ,קידנעגנילק :ןגירשעצ ךיז טָאה יז

 -ייב-ןעמלַאּפ יד ןופ סָאכע ןיא ןנָארטעצ ךיז טָאה יירשעג סָאד .גנולפייווצ

 -יא ְךיֹז ןסירעגניירַא ,סנדָאל עטכַאמראפ יד ךרוד .גנַאננייא-זיוה םוצ רעמ

 ןופ ןרעיוא יד ןיא ךיז ןגָאלשענָא ,דיאַאס לַאמַאג ןקנַארק ןופ רעמיצ םענ

 ,טייצלָאמ םעד ןופ ןעמוקעגקירוצ טשרע זיא רעכלעוו ,?אומש רָאטקָאד

 ןוטעג ביוה ַא טָאה רעקנַארק רעד .טרעטיצענפיוא טָאה רָאטקָאד רעד

 .ןשיק ןפיוא ןלַאפעגקירוצ ןוא ּפָאק םעד

 .טגערפעג רָאטקָאד רעד טָאה -- ?טיירש רעוו ---

 ןסיורדניא לייוו ,ןרעיוא ענייז וצ רעטנענ ןעמוקעג זיא יירשעג סָאד
 םוצ ןפָאלעג ןוא טכעלפענ-רעמיוב םעד ןפירעגכרוד ךיז לדיימ סָאד טָאה

 | ,רעיוט

 :ןנירשעג ןוא ןפָאלעג זיא הכרב .טליבעצ ךיז ןבָאה טוניה

 !ןועמש ,רעדורב ןיימ טעװעטַאר ! רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד --

 -ריוורַאפ ַא טקוקעגמוא ךיז רָאטקָאד רעד טָאה -- ךימ טפור ןעמ ---

 ?סע זיא רעוו .ףליה טעב ןסיורדניא ץימע -- רעט

 ,רעטנענ ןעמוקעג זיא יירשעג סָאד .טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה רענייק

 .גנולפייווצרַאפ ןוא ןטסגנַא טימ לופ

 ןפיוא קילב ַא טּפַאכעג .טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד

 ןיא ןעמוקעגסיױרַא ,זיוה ןופ סױרַא ןוא ריט רעד וצ ןפָאלענוצ ,ןקנַארק |

 יי .ןסיורד
 ,רענידַאב ַא ןוא גנוי םעד ןטהעמכַאיעצ א טנגעגַאב ָאד ןיוש טָאה רע
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 ןסירעג ךיז טָאה עכלעוו ,?דיימ ןופ סמערָא יד ןטלַאהעג ייז ןבָאה עדייב

 .טולב ןיא ּפֶא טייג סָאװ ,היח ענעסיבעג ַא יװ ,ןדייב ןשיווצ

 יד ןוטעג טלַאּפש ַא טָאה לוק סהכרב .ןגערפ וצ ןזיווַאב טשינ טָאה רע

 | :שיויוצנַארפ םענייש ַא ןיא דייר טימ טפול

 -נעזיד יד .געט יירד ןיוש .קנַארק רעייז זיא ןועמש רעדורב ןיימ ---

 -קָאד זדנוא וצ טמוק .טלַא ראי ןעצ זיא רע .ןברַאטש דלַאב ןעק רע !עירעט

 ןטעב ןלעװ ןשטנעמ עלַא ןוא ךיא .ךייא טמערַאברעד ! זדנוא טפלעה ,רָאט

 ! רעטוג ַא טנעז ריא .ךייא רַאפ טָאג

 .ןריא דייר םָארטש םעד ןקַאהרעביא טנעקעג טשינ טָאה רָאטקָאד רעד
 -עגנָא טָאה רע .סמערָא עריא ןזָאלוצּפָא רענעמ ייווצ יד ןלױפַאב טָאה רע
 ריא ,ןרערט טימ לופ ןגיוא עסיורג עריא ,?דיימ עטלפייווצרַאפ סָאד טקוק
 .ןשעה

 ? לדךיימ וטסייה יֹוו ---

 ,ַאללעמ רעד ןיא ,ןענַאד ןופ טייוו טשינ ןעניואוו רימ .ַאנַאמַא הכרב ---
 ,ּפָאק ןטימ ןוטעג ?לקָאש ַא טָאה רָאטקָאד רעד

 ןיימ ןעמענ זיוה ןיא ןייגניײרַא לע ךיא .טונימ עכעלטע וצ טרַאוו ---
 ,פצנער

 ןענעז רענעמ ייווצ יד .לָאה ןלעקנוט םעד ןיא ןיירַא קירוצ זיא רע
 ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ טָאה הכרב .ּפעק עטזָאלענּפָארַא טימ ןענַאטשעג
 .ןגיוא יד ןופ ןרערט יד ןוא ןשעה ריא

 ןעמוקעגסיורַא זיא רָאטקָאד רעד .טרעיודעג סע טָאה טונימ עכעלטע

 סע ןוא ,טנפעעג טונימ רעבלעז רעד ןיא ךיז טָאה ריט ַא .לצנער ןייז טימ
 -וצ ךיילג זיא יז .דייז ןסייוו ןיא טליהעג יורפ עניילק יד ןעמוקעגסיױרַא זיא
 רע ;טזיּפשעגכרוד םיא ןבָאה ןגיוא עצרַאװש עריא .רָאטקָאד םוצ ןעגנַאגעג
 : גנוליהרַאפ רעד ךרוד עמיטש עקידנעגנילק ריא טרעהעג טָאה

 ייב ןביילב טומ ריא !רַאטַאנעביא רָאטקָאד קעװַא טינ טייג --
 .טנוזעג ןיא רעסעב ןליפ ךיז טעוו רע זיב ,טעב סרעטָאפ ןיימ

 .יורפ עטרעעג , ןייג זומ ךיא ---
 .דיאַאס לַאמַאג ןופ רעטכָאט יד ןיב ךיא .ַאקסומ זיא ןעמָאנ ןיימ --
 .תונתמ טקישעג רימ טָאה ריא .דובכ רעסיורג ַא רימ רַאפ זיא סע ---

 .ךייא קנַאר ךיא

 -רַאֿפ זיא רָאטקָאד רעד .םינּפ ריא ןופ לייט ַא טקעדעגפיוא טָאה יז

 ,טיוה רער ןופ טײקטרַאצ ןוא םינּפ ןופ טייקטצינשעג רעד ןופ ןרָאװעג טפילב

 .טעב סרעטָאפ ןיימ ייב ןביילב טלָאז ריא ןליוו רימ ---

 טערט רעביפ רעד .רַאפעג ןופ סױרַא ןצנַאגניא יא רעטָאפ רעייא ---
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 ןעמ טגָאז ָאד .ןקערש וצ סָאװ ךיז ָאטשינ ;רעבירַא זיא סיזירק רעד .,ּפָא

 -עג רעייז זיא סָאװ ,עירעטנעזיד ןופ לַאפ ַא ןיא ךיז טלדנַאה סע זַא ,רימ

 .ןטלַאהקירוצ טשינ ךימ טנעק ריא .דניק ַא ייב וצרעד ,ךעלרעפ

 ,עקרעפיטש א .יז ןעק ךיא ,ןביולג טשינ לריימ םעד טפרַאד ריא ---

 .יז ןענעק זַארַאגַאמ ןיא עֶלַא

 ;לענש ןדער ןעמונעג ןוא ץַאק א יוװ ,ןוטעג גנורּפש ַא טָאה ?דיימ סָאד

 ריא .קנַארק רעווש זיא לרעדורב ןיימ זַא ,ןסייוו טָאטש ןיא עלַא --

 ןיימ ןיא לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא זַא ,ןסייוו עֶלַא .ַאקסומ ,ךיוא סע טסייוו

 ,רָאטקָאד טמוק .טקידיײלַאב טשינ םענייק ןוא ןגיל ןייק טגָאזעג טשינ ןבעל

 ! ךייא רַאפ טָאג ןטעב ןלעוו רימ

 :ןַאקסומ וצ טגָאזעג ןוא סיוארָאפ טירש ַא טכַאמעג טָאה רָאטקָאד רעד

 רע .ןפָאלש רעטָאפ רעייא טזָאל .טשינ טגרָאז .קירוצ ןייז לע ךיא ---

 ,ור ףרַאד רע .רעצכעטיירק ןוא ןשינעכערּפשּפָא יד ןופ טרעטַאמעגסיױא זיא

 | .ור זיולב

 יד טלָאװ יז יו .סיוארָאפ ןפָאלעג זיא הכרב .טגױנרַאפ ךיז טָאה רע

 ךיוא .טמוק חילש רעכעלרעדנואוו רעד יו רעירפ ןעגנערב טלָאװעג הרושב

 .טכעלפעג-רעמיוב םעד ךרודא קילייא זיא רע

 רָאטלָאד רעד זַא ,טביולגעג םיוק ןבָאה ַאקסומ ,רענידַאב רעד ,ףוסוי

 םעד טימ קעװַא ןוא ךיאַאס לַאמַאג ןקיטכעמ םעד ןזָאלרעביא טגַאוװעג טָאה

 .ַאללעמ רעד ןיא ?דיימ

 רַאפ טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ריא .םינּפ סָאד טליהרַאפ קירוצ טָאה ַאקסומ

 -- טסַארטעג יז טָאה --- רעשינרענע ןַא ןוא רענייש ַא זיא רע .גנוגערפיוא

 רע .ארומ ןייק טשינ םענייק רַאפ טָאה רע .שטנעמ ַא יו טלדנַאהעג טָאה רע

 ,טנייה טשינ רשפא ןדער םיא טיימ ןזומ טעוװ יז .םַאזניובמוא ןוא קיטומ זיא

 ריא סָאװ ,ןוטעג טוג טָאה יז .לָאמ עטייווצ סָאד טנייה םיא טעז יז ,רעטעּפש

 טעװ יז .ןעמוקַאב ביל םיא טעוװ רעטָאפ רעד .ןפור וצ םיא ןלַאפעגנייא זיא

 -ַאב וצ ךיז רָאטקָאד ןפיוא ןקריוו לָאז רע זַא ,רעטָאפ םייב ןלעוּפסױא ןיוש

 ףיוניצ ךיז טלַאפ ץלַא .רָאטקָאד ןייק אטשינ זיא ָאד .זַארַאגַאמ ןיא ןצעז

 - .,טוג ױזַא

 ןיא ןיירַא יז זיא טרָאד ןופ ןריטו יד ןופ רענייא ןיא ןיירַא לענש זיא יז

 ,קיאור ןפָאלשעג זיא רע .טעב ןייז וצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז .רעמיצ סרעטָאפ ריא

 טָאה יז .גנוליהרַאפ יד ןעמונעגּפָארַא טָאה יז .טכייל ןוא שימטיר טמעטעעג

 -עזקילג ןוא דיירפ טימ טלקניפעג ןבָאה ןגיוא עצרַאװש יד .טלכיימשעצ ךיז

 .טייקיל

 גיוא סָאד טייוו יו ףיוא .ןירג ןוא דלָאנ טציילפעגניירַא טָאה ןסיורד ןופ



 24 |ל י מ - ט נ י װ

 גרעב ,רעמייב ,ןעמולב :ןעזעג יז טָאה ,רעטסנעפ ןכרוד טעשזדנַאלבעגנ טָאה

 ןעגנַאגעגוצ זיא יז .סעלכאק ןוא ?גיצ ןופ יירענערב עקיזיר סרעטָאפ םעד ןוא

 ךיז ןסייר סָאו ,ןעגנוצ ןעמַאלפ יד ןעזעג טָאה יז .רעטצנעפ םוצ רעטנענ

 ץֵלַא סָאד .םייל ,רענייטש ,לניצ ,רעייפ ןוא ךיור .יירענערב רעד ןופ סיױרַא

 עכלעזַא ביל טָאה יז .ךייר ןוא קיטכעמ זיא רע ,ןריא רעטָאפ םעד טרעהעז

 ,רע ךיוא .םָארטש םעד ןגעק ןעייג ,םענייק רַאפ טשינ ךיז ןנייב סָאװ ,רענעמ

 --ַאפ ַא ןרעטש רעד .טסנרע ױזַא זיא םינּפ ןייז ,רעכלעזַא זיא ,רָאטסָאד רעד

 םיא טימ זופ יז .גולק זיא רע .טייו רעד ןיא ןקוק ןגניוא יד ,רעטכַארט
 0 . . . ןדער

 ץאה יז .יירשעג טימ רעטצנעפ םעד ייברַאפ זיא ?גיופ-גרַאב רעקיזיר ַא

 ןייק טשינ ייז ןעגנערב ,לגייפ-נרעב יד טעז יז ןעוו לָאמ סעדעי .ןקָארשרעד ךיז

 .רעטעּפש הרושב עטסיוו ַא ןָא טמוק לָאמעלַא ,סטוג

 ,קערש ,ןשינעדערנייא עריא ןופ ןכַאלסיוא טוואורּפעג ןיילַא ךיז טָאה יז

 ןוא טעב סרעטָאפ םעד ןבענ לוטש ַא ףיוא טצעזענוצ ךיז טָאה יז .תומולח

 -רַאפ ןופ עזַאּפ רעכעלנעוואבמוא רעד ןיא .ןגייווש ןיא ןעקנוזרַאפ ןבילבעג

 .. .רוגיפ ענרָאמרַאמ עסייוו ַא יו ןעזענסיוא יז טָאה ןגייווש ןטרעווילג



 לטיּפַאק רעטייווצ

 טנאנ רעד ןיא ןײװעגנ

 -נַארק ,עטכיילבעגסיוא סָאד ןגעלעג זיא ל?צַארטַאמ םענעסירעצ א ףיוא

 -ַאנעביא רָאטקָאד רעד ןגיובעג ןענַאטשעג זיא םיא רעביא .ןועמש ,?גניי עק

 .רַאמ

 ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא רע .ןעוועג ָאד ןיוש רע זיא טייצ קיטש ַא

 רע טָאה גנורעסעב עסיורג ןייק .טוניס א ףיוא ?לרעּפרעק ןטקיטייוװעצ םעד

 ךעלנעמ זיא טײקנַארק יד זַא ,טרעמַאהעג םיא סע טָאה חומ ןיא .ןעזעג טשינ

 ַאללעמ רעד רעביא ןטײרּפשעצ ךיז ןעק סָאװ ,עימעדיּפע ןַא ןופ ביוהנֶא ןַא

 לַאמַאג ןקנַארק םעד וצ ןעמוקעגרעהַא זיא רע ,רעטייוו ךָאנ ןוא זַארַאגַאמ ןופ

 יּפע ןַא ןופ ןעמיוז םעד לַאטרַאוװק ןשידיי םעניא טקעדטנַא רָאג ןוא דיאַאס

 זַא ךעלגעמ רעייז .ָאד רעדניק יד ןופ ?לטירד ַא ןדנעלרַאפ ןעק סָאװ ,עימעד

 טשינ רעבָא ,עירעטנעזיד ןופ ןלַאפ עכעלטע ןייז ןענעק סע ,תועט ַא טכַאמ רע

 -טימ-סגנוטיהרַאפ ןעמעננָא ןוא ןטרַאװ טשינ ןעמ רָאט ךָאד רָאנ .הנכס ןייק

 סױרַא טיירש טייקניירמוא יד ,ץענערג ןייק טשינ ָאד טָאה טײקמערָא יד ,ןעל

 תושפנ ןצפופ זיב ןעצ ןופ ,רעסַאוו ןיירמוא טקנירט ןעמ .לקניוו ןדעי ןופ

 רע .רעטער רעקיצנייא רעד זיא ,אפור ַא זיולב ןוא .בוטש ןייא ןיא ןקיטסענ

 עלַא .ןזָארג ,ןשינעכערּפשּפָא ,קיטש-ףושיכ ,רעצכעטיירק םימ ךיז טצונַאב

 טנורג ןצרַאװש ַא ןיא עטלצרָאוװעגנייא ןרָאי רעטרעדנוה .םעד ןיא ייז ןביולג

 ...ןבױלגרעבַא ןדליוו ןופ

 רע .דיאַאס לַאמַאג ןופ ןוז רעד ,ףוסוי ןסירעגניירַא ךיז טָאה רעמיצ ןיא

 ;דייר עטרעטיברַאפ טימ רָאטלָאד םוצ ןענַאטשענוצ זיא

 .ןעז ךייא ליוװ רע .ףָאלש ןופ ןעמוקעגפיוא זיא רעניימ רעטָאפ רעד ---

 ןרילרַאפ טשינ טלָאז ריא זַא ,ַאקסומ רעטסעווש ןיימ ןופ גָאזרַאפ ַא זיא סע

 .זדנוא וצ ןעמוק ןיוש ןוא טונימ ןייא ןייק
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 ;טקיאורַאב םיא טָאה רָאטקָאד רעד

 רעד גָאז .רעטָאפ םעד ןעור טזָאל ,ףוסוי ןקערש וצ סָאװ ךיז ָאטשינ ---

 ןיא דניק א זַא ,ריא גָאז .ןייז טרָאד דלַאב ?עוו ךיא זַא ,רענייד רעטסעווש

 .ףליה ןיימ ןיא ךיז טקיטיונ ,קנַארק רעייז ַאד

 ךיז טָאה םיִנּפ סרָאטקָאד םעד .ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ טָאה גנוי רעד

 ;טערומכעגנָא

 טעװ רע .טנוזעג סרעטָאפ רעייא רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןיב ךיא --

 ! ןעמעלַא סָאד גָאז ,ןרעוו טנוזעג ,ףליה סטָאנ טימ

 טָאה רע .זייב ןעוועג זיא רע .רעייפ טימ טזיּפשעג ןבָאה ןגיוא ספוסוי

 .קעווַא זיא ןוא טגיונרַאפ םוטש ךיז

 ןרַאפ גרַאוװנסע ןפיוקנייא לָאז יז טלעג ןבעגעג ןהקבר טָאה רָאטקָאד רעד

 ,בוטש רעד ןופ ךַאז עדעי ןקינייר ,רעטצנעפ יד ןענעפע ןסייהעג טָאה רע .זיוה

 רעקינייוװ סָאװ ןוא לָאהָאקלַא טימ טנעה יד ןשַאוו ןסייהעג ןעמעלַא טָאה רע

 ןעמוקניירַא ןלָאז סע זַא ,טביולרעד טשינ טָאה רע .דניק ןקנַארק םוצ ןייגוצ

 ןופ ךאלמ ַא ףיוא יוװ ,טקוקעג םיא ףיוא טָאה רעטומ יד .סַאנ רעד ןופ םינכש

 ,טָאג ייב טנידרַאפ טָאה יז סָאװ טימ ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה יז ,טָאנ

 ןלייה ןוא בוטש ןיא ריא ייב ןייז לָאז ,רָאטקָאד רענייש רעגנוי רעד ,רע זַא

 רעד זַא ,ןלעוו ייז ןטלָאװ עלַא ,אנקמ יז ןענעז זַארַאנַאמ ןיא עֶלַא .דניק ריא
 טָאה ייז ןופ סעדעי .רעדניק עכעלקילגמוא ערעייז ןלייה לָאז רָאטקָאד רעננוי

 ...ךעלסיפ עטמירקעגסיוא ,ןטסוה ,ןגיוא עקנַארק :סעּפט

 רעקידרעייפ טרעקַאלּפעגניירַא טָאה רעטצנעפ ענעפָא עניילק יד ןיא

 -עמַאּפ ךיז טעוװ ןוא גרעב יד ןופ ןציּפש יד רעטציא טנערב סָאװ ,ןוז ןופ דלָאג

 עייא טימ ןחקבר ןופ לביטש עניילק סָאד .גרעב טייז ענעי ןופ ןשעלסיוא ךעל

 יד זיא הכרב לדיימ יד .גנונעפָאה טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא רעדניק יידד

 ,רעקיטכיל ןרָאװעג זיא ץלַא .ןעמונַאב ןוא טמַאגרַאפ ןעוועג טייצ עצנַאג

 .ןגיוא ענעגייא עריא טביולגעג טשינ טָאה יז ךיוא .רעלופ ,רענעש

 ןקנַארק ןטימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא ןעוועג ָאד זיא רע סָאװ ,טייצ עצנַאג יד

 -רַאפ ַא ,רעקנילפ ַאזַא זיא רע .םענייז געװַאב ןדעי טקוקעגכָאנ יז טָאה ,דניק

 ,רָאה עטכידעג ליונק ַא ןרעטש ןרעביא ןוא ןרעטש ןכיוה ַא טָאה רע .רענעוט

 ַא ןח ליפ וצ םיא טיג ןוא קירעיורט עלעסיבַא זיא סָאװ ,םינּפ ךעלגנעל ַא

 ייב ןעלטניּפ ןגיוא יד רָאנ ,טנעה עסייוו עכלעזַא ,זָאנ ענייש ַא ,ליומ ןיילק

 ןשטנעמ ליפ ייב ןעזעג ךָאד יז טָאה יױזַא ,ענדָאמ זיא סע ,רעהפיוא ןָא שא

 עמַאמ יד טגָאזעג טָאה ױזַא --- דנילב םעדכָאנ ןרעוו סָאװ יד ,זַארַאנַאמ ןיא'

 .ןגיוא סנשטנעמ םעניא טכיל סָאד סיוא טשעל סָאװ ,טיילנַארק ַא ןיא סע --
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 ,שירפ ,טנוזעג ױזַא סיוא טעז רע .טייהניואוועג ןופ רעכיז סע זיא םיא ייב

 | | . . .קירנקעמש ןוא ןייר
 טלָאװ רע ביוא ,ןײרַא רעייפ ןיא ןייג וצ טציא טיירג ןעוועג זיא יז

 ,רענייא ַאזַא ןעוועג טשינ זיוה ןיא ָאד ךָאנ זיא לָאמנייק .ןסייהעג רָאנ ריא

 ריז ןענעק עשיבַארַא יד ייס ןוא עשידיי יד ייס ,זַארַאגַאמ ןיא םירוחב יד

 ןרָאי ליפ זיא רע .ייז ןופ רענעש זיא רע. רָאטקָאד םער טימ ןכיילגרַאפ טשיי

 עפיט יד ןיא יז טשוק רע .בייוו ַא רעכיז ןיוש טָאה רע .זירַאּפ ןיא ןעוועג

 זיא סָאװ --- ...דייר ענייש ריא וצ טדער ,רָאה יד רעביא ,?יומ ןרעביא טכענ

 ? לריימ ןייש ,וטסגָאז ,ןעמָאנ ןייד

 -רַאֿפ ַא ןופ ןסירעגסױרַא יז טלָאװ ןעמ יו ,ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה יז

 טײלגַאב סָאװ ,גנַאזעג ךעלרעדנואוו א יז טרעה רעטציא ןוא םולח ןטפושיכ

 טירט ַא טכַאמענ לענש טָאה יז .ףוס םענייש א וצ םיא טריפ ןוא םולח םעד

 ;טגָאזעג ןוא רָאטקָאד םוצ

 ,.. הכרב --

 זיוה ןיא .טייקטיור רעקידרעייפ ַא טימ ןרָאװעג ןסָאגעגנָא זיא םינּפ ריא

 -נייא קעװַא ןענעז ?רעטסעווש ריא ,ןהרוּפיצ טימ עמַאמ יד .ליטש ױזַא זיא

 .לצַארטַאמ ןפיוא טפָאלש ןועמש ,טלעג סרעטקָאד ןרַאפ גרַאוװנסע ןפיוק
 .טגָאזעג טַאהעג רימ טסָאה ,ַאנַאמַא הכרב ,ןסעגהַאפ ןצנַאגניא ,ָאי ---

 ? עימעדיּפע ןַא זיא סע סָאװ ,טסייוו וד

 -מוא זיולב טגנערב ןוא לענש ךיו טײרּפשרַאפ סָאװ ,טײקנַארק ַא --

 .היח ןוא שטנעמ ,םורַא ץלַא טדנעלרַאפ ,קילג

 רעוו .שיזיױצנַארפ טוג טסדער וד .ןייש טסדער ןוא עגולק ַא טזיב --

 ? טנרעלעג ךיד טָאה

 יד ?רעוו טסייוו ריא .רעכיב עשיזיוצנארפ רימ טגרָאב ןעמ ,ןיילַא --

 -עג רעהַא ָאד יז טָאה ןעמ ,ךיירקנַארפ ןופ ךיוא זיא יז ,טָאלרַאש ןירערעל

 .אללעמ רעד ןופ רעדניק יד ןענרעל וצ טקיש

 ;טכַארטַאב טוג יז רע טָאה רעטציא טשרע

 -נורעגסיוא ןַא .עלופ א ,עקיסקואוולטימ ַא םיא רַאפ ןענַאטשעג זיא יז

 -צינשעג ַא -- וָאנ יד ,ןקַאב עדייב ףיוא ךעלעבירגךח טימ ,םינּפ טקיד

 ,ןיילק --- ליומ סָאד ,עמערַאװ ,עכעלניורב ןגיוא יד .ןסיררַאפ עלעסיבַא ,עט

 ַא יו סיוא ןעעז ןוא רָאה עצרַאוװש ךיז ןעילַאװכ ןרעטש ןרעביא .ןּפיל עלופ

 טייקנייש א ךָאד זיא יז .ץרַאװש טרעוו סָאװ ,יולב ןפיט ַא ןופ םי רעדנזיורב

 ...םייקנייש ענעטלעז ַא -- חומ ןיא טרעטנָאלּפעג ךיז ןעקנַאדעג יד ןבָאה ---=

 ? וטסנעייל רעכיב ַא רַאפ סָאװ ? הכרב ,ןפלעה רימ טלָאוװעג וטסלָאוו ---

 .ריירפ ןוא גנוגערפיוא רעכעלרעניא ןופ םעטָא טלעפרַאפ ריא טָאה סע
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 טלָאװ ךיא .דובכ רעטסערג רעד רימ רַאפ ןעוועג טלָאװ סע .ָאי ,ָאי ---

 ...עטכישעג ,ןעננוביירשַאב-עזייר ןעייל ךיא ,ץלַא ,ץלַא ןוטעג

 לרעדורב ןייד טעוװו ןעמ זַא ,ביולג ךיא ,ענולק ַא רעייז טזיב וד ---

 . . . ןלייהסיוא

 ענייז טקַאהעגרעביא יז טָאה -- רָאטקָאד רעטסעב רעד טנעז ריא ---

 ,רעכיז ןיב ךיא .טנוזעג ןייז טעוו דעדורכ ןיימ --- דייר

 .ןוטעג ?ביימש ַא טָאה רע

 -יּפע ןַא ןופ יײזרַאפ רעד רשפא זיא סע .ארומ רעייז רעבָא בָאה ךיא ---

 סָאד .זַארַאגַאמ ןיא רעדניק רעקילדנעצ ןופ ןבעל סָאד ןטסָאק ןעק סע .עימע-+

 ,?גילפ ףיוא ןגָארטעצ טרעוו ןוא ךיז טײרּפשרַאפ סָאװ רעייפ ַא יוװ זיא

 עריא ןוא טנַאזעג הכרב טָאה -- ןלעטשּפָא טעװ ,רָאטקָאד ,ריא ---

 ךייא טָאה טָאג -- סױרַא טייקטיור ןּפיל רעד ןופ טדנעלבעג ןבָאה רענייצ

 םעד ךייא ןזיוועג ןוא ןסיוו טימ ּפָאק ןלופ ַא ךייא ןבעגעגנ ,המכח טנרעלעג

 רעהַא ָאד ךייא טקישעג ,ענענָאלשרעד ןוא עקנַארק ןפלעה וצ ױזַא יו געוו

 .טָאג ןופ חילש ַא טנעז ריא זַא ,טגָאז עמַאמ יד .,טייצ ןיא

 ןיב ךיא .רימ ןיא ןביולג ןסיורנ-וצ ןבָאה וד יוװ ערעדנַא ?יפ ןוא וד ---

 .עכַאװש .ַא זיא ףליה ןיימס .,קינייוו רעייז סייוו ךיא ,רָאטקַאד רעכַאווש א

 -ַאב ןפלעה רימ טסלָאז ליוװ ךיא .טייצ ליפ ןרילרַאפ טשינ רעבָא ןרָאט רימ

 ןיא געט עכעלטע ןביילב לעוו ךיא .עימעדיּפע רעד ןופ ביֹוהנֶא םעד ןפמעק

 ןעמ .טעברַא ערעווש ַא זיא סע .ןטעברַא רימ ןלעוו ןעמַאזוצ ןוא ,זַארַאנַאמ
 ןטעב םיא ןוא ןדיאַאס לַאמַאנ וצ ןייגרעבירַא לעוו ךיא .סיפ יד ןופ טלַאפ

 ןפרַאד טסעוו וד .טלעג ןוא דרעפ ,ןעלזייא ,ןשטנעמ ןגרָאבסיױוא רימ לָאז רע

 -כרוד ,רעקַאװ ןכָאק ,רעדניק ןופ ךעלּפעק עניירמוא יד ןקינייר ,ןבוטש ןקינייר

 .ןטקעזניא ןוא ןגילפ יד ןביירטרַאפ ,ןרעסַאװ יד ןעייז

 ןעמוקעג ריא ןענעז סע .ןקילייה ַא ףיוא יו טקוקעג םיא ףיוא טָאה יז

 -סיורַא טָאה רע סָאװ ץלַא ןוט וצ ןעוועג טיירג זיא יז .ןגיוא יד ןיא ןרערט

 ןופ םָארטש םעד רעטנוא ןעוועג טכייל ריא טלָאװ ןברַאטש וליפַא ,טנָאזעג

 טנַאה ןייז טגײלעגפױרַא טָאה רע .ּפָאק םעד טזָאלענּפָארַא טָאה יז .דייר ענייז

 -עג טָאה בייל ריא ,ןניוא יד טכַאמענוצ טָאה יז .רָאה עצרַאװש עריא ףיוא

 -עג טרירַאב טלָאװ יז יוװ ,גנובעלרעביא ןוא גנוגערפיוא רעפיט ןופ טרעטיצ

 .טפַארק רערעכעה ַא ןופ ןרָאװ

 -רעד רעֶלדָא רעד יוװ ןעעז ןגיוא עניימ ,קרַאטש ןענעז טנעה עניימ ---

 םיירג ןיב ךיא .קנילפ ןענעז סיפ עניימ ,ןקוצרַאפ וצ ןעמעוו ךיוה ןייז ןופ טעז

 .ןסייה רימ טעוװ ריא סָאװ ,ץלַא רַאפ

 לעוװ ךיא .ןרעוו טניורקעג טעוו טעברַא ןייד .ןטָארעג ןוא ןייש טזיב ---
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 טימ ןדעררעביא לעֹוו ךיא .קנַארק רעייז זיא רע ,דיאַאס לַאמַאג וצ ןיינוצ

 ,העש ערעווש ַא זיא סע .ןפלעה טעוו יז ךיוא ,ַאקסומ רעטכָאט ןייז

 טימ לופ ,רעסערג ןרָאװעג ןענעז ןגיוא עריא ,ןוטעג רעטיצ ַא טָאה יז

 ,טייקירעגיינ ןוא קערש

 ? יז סָאװרַאפ .ריא טגָאז ? ַאקסומ --

 סָאד .ןייז קיפליהַאב טעוו יז ,יורפ עשינרענע ןַא ןייז וצ סיוא טעז יז --

 .רעטָאפ ריא ןלייהסיוא רַאפ זיירּפ רעד ןייז טעוװו

 ךיז טָאה דניק םייב ?מינּפ סָאד .?גניי ןלנַארק םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא רע

 ,ןבעל ןופ םינמיס ןעמוקַאב ,טלטיורעג ?סיבַא

 ןייז טימ רע טָאה רעדיוו ,םיא וצ רעטנענ ןיינוצוצ טגַאוװעג טָאה יז ךיוא

 .קַאב א רעביא ריא ןוטשג טעלג ַא ,רָאה עריא ןופ סעילַאוװכ יד טרירַאב טנַאד

 .טשטיינקעג ךיז טָאה רענייז ןרעטש רעד

 טָאה סע ןַא ,טניימעג בָאה ךיא ,זירַאּפ ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא --

 טשינ ָאד ךיא ןיב טייצ ראי ןצנביז .ןטוג םוצ טרעדנעעג סעּפע ןיוש ךיז

 ,ןסיוומוא סָאד ,טיונ יד ,טנלע רעד .תועט ַא טכַאמענ בָאה ךיא רעבָא ,ןעוועג

 ןצפופ זיב ףלעווצ ,טייקניירמוא ןוא ןשינעכערּפשּפָא ,ןבױלגרעבַא ןוא ףושיכ

 ץֶלַא .זָאלוקרעבוט ןוא טייקדנילב .לרעמיצ גנע ןיילק ַא ןיא תושפנ עשידיי

 ? ױזַא יו ?ןפלעה ןעמ ןעק ױזַא יוװ .ןעמַאזוצ טייג

 ןטלָאװ לדיפ ַא ןופ ןעגנַאלק יוװ ,טרירביוו ,טרעטיצעג טָאה לוק ןייז

 םענייק וצ ןוא ךיז וצ טדערעג טָאה רע .רעמָאיעג ,ןייוועג טימ ןפורעגּפָא ךיז

 :טדערעג רעטייוו טָאה רע .טקיטשענ םיא טָאה רעיורט רעד .טשינ

 ןטיירּפשראפ ןטייקנארק יד ?ןעלצרַאװסיױא סָאד ןעמ ןעק ױזַא יו ---

 ,רעסערג טייקניירמוא יד ,טלינייּפ --- טייקמערָא יד ,רעפיט ןוא רעפיט ךיז

 .ץענערג ַא ןָא -- ןסיוומוא סָאד

 .ןייוועג טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא לוק ןייז

 ַא יו ןעמוקענ ריא וצ זיא סע ,טרָאו סעדעי טּפַאכעגפיוא טָאה הכרב

 -עג ךיז טָאה יז ךיוא .הללק ַא יו ןוא גנושטונעב ַא יו ,טעבעג ַא יוװ ןוא ןונינ

 ,טנכערעגסיוא ָאד טָאה רע סָאװ םעֶלַא םעד ןיא קידלוש טליפ

 ַא טנעז ריא .טוג ןרעוו טעװ ץְלַא ןוא רָאטקַאד ,ןפלעה טעוװ ריא ---
 | . . . טָאג ןופ חילש

 -םיוא טָאה סע ,סריא םינּפ סָאד ךיז וצ טיירדעגסיוא קיטסַאה טָאה רע

 ןעמעוו ייב ןטלעז ָאד טעז רע סָאװ ,ץלָאטש ַא ,עיגרענע ,עדריוו טקירדעג

 .םיילרָאלק רעכעלרעדנואוו ַא טימ טקוקעג ןבָאה ןגיוא עריא .ןשטנעמ יד ןופ

 :טנָאזעג ןוא טלכיימשעצ ךיז טָאה רע

  םירקמ ,ןטעברַא ,ןפמעק וצ טרעוו זיא ,הכרב ,וד יוװ עכלעזַא בילוצ ---
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 טרעוװו ל?רעדורב ןייד .ךעלגעמ זיא סע סָאװ ,ץלַא ןוט ?עוו ךיא .ךיז ןייז

 טקיטולב רע ,לכייב ןופ ןקיטייו יד טליטשעגנייא בָאה ךיא .רעסעב ?סיבַא

 ךיא יו ױזַא .ןשַאוו ןוא ןרעייש ,בוטש יד ןקינייר ןביוהנָא טזומ וד .רעקינייוו

 סָאד וטסלָאז ףיוה ןופ ןוא זיוה ןופ םינכש עֶלַא .ןוט סָאד וטסלָאז קעוַא לעוו

 ,יפַאס ןופ רַאטַאנעביא רָאטקָאד ןופ לעפַאב א זיא סע זַא ,ייז גָאז .ןוט ןסייה

 ןגרָאמ ןוא טכַאנ עצנַאנ ַא .עימעדיּפע ןַא ןגעוו קערש ןייק ןָא טשינ ייז ךַאמ

 -אוו יור ןייק ןעקנירט טשינ ,רעסַאװ סָאד ןכָאק ,ןבוטש יד ןקינייר ייז ןלָאז

 ,רעטצנעפ יד ןכַאמפיוא ,ןזײּפש יד ןקעדַאב ,ןגילפ יד ןביירטסיורא ,רעס

 ןופ יורטש יד ןטייברעביא ,ץַארטַאמ ןייא ףיוא תושפנ סקעז ןפָאלש טשינ

 ? ןוט סע טסעוװ וד זַא ,וצ רימ טסגָאז .רעגעלעג

 ! וצ גָאז ךיא ---

 טעוװ רענייא .ןנָאזנָא סָאד ןעמעֶלַא ןוא זיוה וצ זיוה ןופ ןייג טסלאז--

 ענעדײשרַאפ ןגרָאזַאב ?עוו ךיא .ייז ןעק ךיא ,ןרעדנַא םעד ןלייצרעד ןיוש

 ןשטנעמ עכעלטע ןקיש לעװ ךיא ,רעבייל יד ןוא טנעה יד ןשַאװ וצ ,ןרעסַאוו
 ןייד לָאז ,קיײטּפַא רעקיטרָאד רעד ןופ ןעגנערב סָאד ןלָאז יז זַא ,יפַאס ןייק

 ,ןפֶא רעטצנעפ סָאד ןוא טקעדעגנייא ןייז ?רעדורב

 ןוא ?צנער סָאד ןוטעג ּפַאכ ַא טָאה רע .ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה יז

 ,קילב עמעראוו עריא ,לוק קידנעגנילק ריא .בוטש רעננע רעד ןופ סיורא

 זיוה םוצ זיב ?סעג ןדנילב םעד ךרוד געוו ןצנַאג םעד טיײלגַאב םיא ןבָאה

 -עננייא ךיז טָאה הכרב ?לדיימ רעד ןופ טלַאטשעג סָאד ,דיאַאס לַאמַאג ןופ

 .ןבעל ןוא בייל ןייז ןיא טצירק

 לא
* 

 ייב טנאוועג ןסייוו םענעדייז ןיא עטליהרַאפ ַא ןענַאטשעג זיא אקסומ

 עריא ,קידנרָאצ ןעוועג זיא םינּפ ריא .רעמױבדןעמלַאּפ יד ןופ טכעלפעג םעד

 ןוז יד .רעייפ ןכעלמייהמוא ןַא טימ טנערבעג ןבָאה ןגיוא יד .ךיילב --- ןּפיל

 ןרָאװעג זיא טכַאנרַאפ רעד ,גרעב םייז ענעי ףיוא ןעגנַאנרַאפ ןיוש זיא

 -יט ַא ןיא ןעמואוושעגניירַא זיא ?מיה ןופ יולב-לעה רעד .ליק ןוא קידנטַאש

 ,רעיילש ןעיולב ןלעק

 .עכיפלעוו ַא יו ,טציירעג ןוא קידלודענמוא ןעוועג זיא יז

 רָאטקָאד ,ןרָאצ ןוא דלודעגמוא טימ סיוא ךייא ןקוק ןגיוא עניימ ==

 שטנעמ 8 יו טשינ טלדנַאה ריא .ךייא ןופ ךעלפעה טשינ זיא סע .רַאטַאנעביא

 ךייא ןבָאה רימ .ַאללעמ רעד ...ןופ רענייא יו טרעיינ ,חומ ןייז ןיא ןסיוו טימ

 ַא ,זַארַאנַאמ ןופ ןַאמ רעטסבושח רעד ,רעטָאפ ןיימ ןלייה וצ טכַארבענּפָארַא

 ...תתובישח רעייא טכעוװשרַאפ ריא .טָאג ןופ רעניד רענעטיהעגּפָא
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 ןלייה ןעמוקעג ןיב ךיא .ןעלדָאנ עקילרעייפ יו ןכעטש דייר ערעייא ---

 ןעניצידעמ עטסעב יד ,טעב ןייז ייב טכַארברַאפ העש עכעלטע ,רעטָאפ רעייא

 -עגזיוה סָאד זַא ,ןרעוו ןזענעג לָאז רע זַא ,ץלַא ןוטעג בָאה ךיא ,ןבעגעג םיא

 ןיא ןייז לָאז קילג ןופ ור יד ןוא ןדירפוצ ןייז לָאז דיאַאס ?ַאמַאג ןופ טניז

 ר .זיוה ןופ ?קניוו ןדעי

 רעוו .םינּפ ריא ןופ ץכעליהרַאפ עסייוו סָאד ןוטעג רַאש ַא טָאה יז

 הכרב רעדָא יז -- ךיײלגרַאפ ַא ןכַאמ טוואורּפעג רע טָאה -- ? רענעש זיא

 | ? טרָאד ןופ ַאנַאמַא

 :טדערעג רעטייוו טָאה ַאקסומו

 -יא ,זיוה רעזדנוא ןופ סױרַא טנעז ריא .ןוטעג טשינ סע טָאה ריא ---

 ןופ טייקיניירמוא רעד ןיא קעװַא ןוא ףליה ןָא ןקנַארק רעווש יַא טזָאלעגרעב

 | .ַאללעמ רעד

 ,רעלופ ןרָאװעג זיא לוק ןייז ךיוא .קירוצ ףיוא טירש ַא טכַאמעג טָאה רע

 | ;רעטרַאה ןוא רעטסעמ

 -עג וצ סָאד ךייא טעב ךיא .עטנערַאה עקידענג ,רָאטקָאד ַא ןיב ךיא ---

 ןוא תובישח יד זיב ַאללעמ רעד ןופ דישרעטנוא ןייק טשינ ךַאמ ךיא .ןעקנעד

 רעננע רעד ןיא ןועמש ?גניי עניילק סָאד ,סרעייא יוװ זיוה ַאזַא ןופ טייקכייר

 טייקמערָא יד ,רעטָאפ רעייא יוװ ,רעקנַארק ליפ זיא בוטש רעשידיי רעמערָא

 ןענעק ,ערעווש ןענעז טרָאד ןטייקנַארק יד .גנונעפָאה עדעי טסיירעצ טרָאד

 ןיא .גנורעדניל ןּפָארט ןייק טרָאד ָאטשינ .ריטי וצ ריט ןופ ןטיײרּפשרַאפ ךיִז

 ? סָאװרַאפ טסייוו ריא .סע זיא עקירפַא-ןופצ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא

 פא טלייט ןעמ ,ןשינעכערּפשּפָא טימ ,ףושיכ טימ ןעמעלַא טלייה ןעמ לייוו

 ...עקיביולג יד --- ןוא עקיבױלגמוא יד רַאפ ַאללעמ ןשיווצ גנורעקלעפַאב יד

 :טגָאזעג ןוא ּפָאק םעד ןגיובעג ,םינּפ סָאד טליהרַאפ קירוצ טָאה יז

 טימ טשינ ךימ טּפשמרַאפ .רָאטקָאד ,טניימעג טשינ סע בָאה ךיא --

 טראפ ךָאד טגעוו .טייקיגָאװ ןייז .רעטָאפ ןיימ רָאנ ,דייר עקידנרָאצ ערעייא

 סָאװ ,תונתמ עסיורג טימ טשטונעבעג ,םענרַאפ ןופ שטנעמ ַא זיא רע .רעכירַא

 רעניד רעיירטעג א -- ןעזעגנָא ,טכַאמ ,םוטכייר :סע טמוקַאב רעדעי טשינ
 .ַאללַא ןופ

 ריא .ךיז טרעסעכב רע זַא ,ףָאה ךיא .רעטָאפ רעייא וצ ןיירַא ייג ךיא ---

 -ּפָאק יד רעמ ןפרָאװעגרעטנוא זיא שטנעמ רעד זַא ,טוג רעייז ןיילַא טסייוו

 ,טמוקַאב רע סָאװ ,תונתמ יד יו ,רוטַאנ ןוא ?רוג ןופ ןזיר

 טכעלפעג-רעמייב םעד ךרורַא לענש ,טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רע
 .זיוה ןופ לָאה םעניא טנַאּפשעגנײרַא טירט עקיטסַאה טימ ןוא



 : לי מ - טנ י װײ

 יו ,טנעה יד טקערטשעגסיוא ,סיוארָאפ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה יז ךיוא -

 ןופ ןדנואװשרַאפ זיא סָאװ ,םעד ןופ ןטָאש םעד ןּפַאכרעד ןלעוװו טלָאװ יז

 .ןגיוא עריא

 שי

 ןענעז ל?גיצ יד .יירענערב-לגיצ עסיורג ַא טנָאמרַאפ טָאה דיאַאס לַאמַאג

 -עז ,עטריצַאב ,ענעלָאמַאב -- סעילכַאק יד ןוא ,רעזייה ןעיוב רַאפ ןעגנַאנעג

 ,רעציזַאב-טוג עשיבַארַא ,סַאשַאּפ יד ןופ רעזייה עכייר יד ןיא ןעגנַאנעג רענ

 -םיוא ,ָאקָארַאמ ןופ םירחוס עשיבַארַא ןוא עשידיי עכייר ןופ ןצַאלַאּפ יד ןיא

 -ַאזָאמ ַא ןופ ןרילָאק ענייש עקימַאלפ יר טימ ,ןליד יד ,טנעוו יד ןרעטסַאלפוצ

 .קַאמשעג ןוא ןח ןשילַאטנעירָא ןופ טלייצרעד סָאוװ ,קיא

 ,סעזַאװ קימַארעס ןרָאװעג טעברַאעגסיױא ךיוא ןענעז יירענערב רעד ןיא

 -ַאנ ןטוג ַא טָאהעג ןבָאה תורוחס ענייז .ןעמרָאפ ײלרעלַא ןיא רעלעט ,ןגורק

 ךיוא רָאנ ,ָאקָארַאמ דנַאל םעד ןיא זיולב טשינ ,טייוו ןוא טיירב ףיוא ןעמ

 ןרָאפרַאפ ןענעז םיא וצ .עיסינוט ןוא רישזלַא ;רעדנעל עקידתונכש יד ןיא

 ,סעיַאבַא עסייוו ערעייז ןיא רעלדנעה עשיבַארַא .טייוו ןוא טיירב ןופ םירחוס

 -רַאט עסייוו ,עטיירב ,ןעלטרַאג ענעטכַאלפעג ,ענעלויט טימ טלטרַאגעגמורַא

 ןעמוקעג ךיוא ןענעז סע ,ןלַאדנַאס עטקיטשעגי-רלָאנ ןיא ,ּפעק יד ףיוא ןשוב

 לַאמַאג ןעגנלעטשַאב טכַאמעג ןוא ,רעוייה ןופ רעציזַאב ,םירחוס עשידיי

 .רעדנעל עשיאעּפָאריײא ןיא קעװַא ךיוא ןענעז ,םילכ קימַארעס סדיאַאס

 -יטנעמַאנרַא עשילַאטנעירָא שיטעטסע טימ ,עטרעטסיימעגסיוא שירעלטסניק

 .ןעגנור

 ַא טימ ,ןַאמ רעטיובעג-טסעפ ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא דיאַאס לַאמַאג
 ,ןליו ,עיגרענע ןופ ןלייצרעד סָאװ ,ןטינש ,ןכירטש טימ ,םיַנּפ ןקיכָא;ק
 ַא ןופ טייקיטומטוג ַא ןגעלעג זיא ןגיוא עלָאמש עכעליורג ענייז ןיא .ץלָאטש
 -רעד ךיז ןעק ןוא טרַאגעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ווא טרָאװ טוג א ,הבוס א טימ םענעי ןענידּפָא ןוא ןעלכיימש וצ ןביול
 .טסיירט

 ןייק טלעפרַאפ טשינ .דיאַאס לַאמַאג רעד ,רעמורפ ַא ןעוועג זיא רע

 -ַאגַאמ ןיא טעשטעט ןיופ ןיזדואעמ רעד יו ױזַא ,טעבעג םוצ ןגרָאמירפ ןייא
 -ירפ עיורגךעלילב יד ןיא טעדנעוועג ךיז טעראנימ ןייז ףיוא טָאה זַאר

 --- םורד ,ןופצ ,ברעמ ,חרזמ וצ'--- טלעוו רעד ןופ ןטייז ריפ יד וצ סנגרָאמ
 קיבייא זיא סָאװ ,ןַאללַא -- טעבעג רעייז ןבענוצּפָא עקיבױלג יד ןפורעג ןוא

 טָאה ױזַא ,עקנַארק ןוא עטנוזעג ,עכעלקילגמוא ןוא עכעלקילג טצישַאב ןוא
 -עג ןיא טוָאלעג ךיז רעדיילק עסייוו ןיא ןוא טרעדעפעג ךיאַאס לַאמַאג ךיז
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 רעד וצ טלעפרַאֿפ טשינ רע טָאה ןטכַאנרַאפ יד ןיא ךיוא .ןיירַא זיוה-טעב

 ,הליפת-טנווָא

 עלַא .איבנ םוצ זיב שזַא תורוד עטייוו ןופ ןגיוצעג סוחי ןייז טָאה רע

 עטרילָאק ,ןטעמרַאּפ עטעמתחַאב ,ענעבירשַאב :טַאהעג רע טָאה סנכייצ

 עשילרעטסיוא ,ןלערק ,סרעכעב ,סרעסעמ ,ןדרעווש ,ןעגנוצירק טימ רענייטש

 ןעוועג יִליֵפַא ןיוש זיא ןייֵלַא רע .רוד וצ רוד ןופ רעביא ןעייג סָאװ ,םיצפח

 ,טנייועג ,ןטעבעג ,טקובעג ךיז טרָאד ןוא ַאלעמ טָאטש רעקילייה רעד ןיא

 -עגפיוא זיא סָאװ ,טעשטעמ ןסיורג םענעי ןיא ןטָארטעג ןבָאה סיפ ענייז

 -עג טָאה ןײלַא דעמכַאמ איבנ רעד ואוו ,טרָא םעד ףיוא ןרָאװעג טלעטש

 טימ ,רעטרעטיילעג ַא ןעמוקעגלירוצ טרָאד ןופ זיא דיאַאס לַאמַאג .טנַאּפש

 ילג םעד ןעז טנעקעג ןעמ טָאה רעטעּפש ןרָאי ךָאנ סָאװ ,ןגיוא יד ןיא ילנ ַא

 ,טייקילעזקילג ןופ

 ַא ,קנַאשעג ַא רַאפ ןבעגעג ַאללַא םיא טָאה רעטכעט ייווצ ןוא ןיז ייווצ

 ןייז ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעכייוו יירד ןוא חמכח ,טכַאמ ,ןעזנָא ,םוטכייר ץוח

 טימ ןוא ,זיוה טיירב ןייז טריפעג ןבָאה רעבייוו יירד יד .םוטננייא םערַאה

 .טפַאשטריװ רעסיורג רעד ןופ עלעטניּפ ַא ןעזרַאפ טשינ ןלילב-רעלדָא ערעייז

 ערעייז ייב טפיוקעגּפָא ייז טאהעג טשרע רע טָאה ,גנוי ןעוועג ןענייז יז ןעוו

 ,טיוה רענעדייז ַא ןֹופ סרעּפרעק ,עקנַאלש ,עטרַאצ ,עקידרעטיצ ,סרעטָאפ

 ןטלַאהעג טייקנייש רעייז טימ ייז ןבָאה ,ןניוא עצרַאוש ףיט ,סיפ עקנילט

 יד .טענַאעג ?ןרעטלע ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ץרַאה ןייז ןעגנַאפעג

 רעפייא סיורג טימ ייז ןבָאה ,ןשָאלעגסיױא ןרָאװעג זיא ,םינּפ ןופ טייקשירפ

 ףיוא טָאה ַאללַא ןעמעוו ,דיאַאס לַאמַאג ןופ טנוזעג סָאד ןוא זיוה סָאד טיהעג

 שטנעמ רעמערָא רעד סָאװ ,תונתמ עלַא םיא טיג ןוא ביל קרַאטש תמא ןַא

 .ןעמענַאב חומ ןייז טימ םיוק ןעק

 ןייז רַאפ טַאהעג ןרעג עלַא םיא ןבָאה םורַא טייוו ךיוא ןוא זַארַאגַאמ ןיא

 ,הצע ןַא ןיא ,רחסמ ןיא טרָאוװ ַא ןטסעמ ןוא ןגעוװ ןייז רַאֿפ ,טייקטיירב

 עטסטלע יירד ןופ ןיד-תיב ַא טימ םיטּפשמ ייב ןסעזעג זיא רע .סעומש א ןיא

 טרָאװ ןייז .טייהזייוו טימ ןרָאװעג ןעקנַאשַאב ןענעז סָאװ ,טייל עשיבַארַא

 טייקיטכערעג וצ טגיונעג לָאמעלַא ךיז טָאה ןוא עטסקיגַאװ סָאד ןעוועג זיא

 ייס ,עכייר יד ייס טַאט ןוא טַאר ךָאנ ןעמוקעג םיא וצ ןענעז סע .רשוי ןוא

 -פיוא טעוו דיאַאס לַאמַאג זַא ,טסואווענ ןבָאה עלַא .טָאטש ןופ עמערָא יד

 טשינ ךיז טעװ ןעמ זיב ,זיוה ןופ ןזָאלסױרַא טשינ ,טפַאשטניירפ טימ ןעמענ

 ,ייט ןעקנירט ,ךעלצעלּפ עטנקירטעג ןסע ,סיפ יד ןופ ביוטש םעד ןשַאװ

 ןטעלג ,ּפָאק טימ ןרעהסיוא טעװ רע .ןעלדנַאמ ןוא ןעלטייט טימ ןסייברַאפ
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 ןייז ןגָאזסױרַא ןוא עסנַאװ יד ןּפוצ ,םינּפ סָאד ןכַאלפיטנַאה יד טימ ךיז
 .ןצַאשוצּפָא טשינ זיא סָאװ ,טרָאװ

 דיאַאס לַאמַאג .ןרָאי יד ןיא ןעמוקעג זיא ַאקסומ ,רעטכַאט ערעטלע ןייז
 -ַארַא ןיוש ןבָאה לָאמ טרעדנוה .ריא ןופ תחנ ןסיורג ןייק טַאהעג טשינ טָאה
 ,שינערעהוצנָא סלַא ,זיוח ןייז ןופ ןלעווש יד וצ תונתמ טקישעג םירוחב עשיב
 ןיוש ןענעז לָאמ רעטרעדנוה .בייוו ַא רַאפ ַאקסומ עניילק יד ןרעגַאב ייז זַא
 יד ןגיובעג ,דיאַאס לַאמַאג וצ ןיירַא ףיוה ןיא ןעמוקעג םינכדש עשיבַארַא
  רַאפ דרע רעקיבוטש רעד זיב ךיז טקובעג ,טייקינעטרעטנוא סיורג טימ ּפעק
 ,ןגיילרָאפ ןעמוקעג ןענעז ייז סָאװ ,םעד רַאפ ןוא טייקכייר רעד

 ןוא ןיימ ,יירעדערעג רעדנַא ןַא טימ רעדעי .םינכדש יד ןענייז ןעמוקעג
 סָאד ,דצ ןייז ןוא ןקיליװַאב ןעמ טעוװו רשפא ,טייקטנכערעגסיוא רערטיכ
 עכעלמע ןיא ןיוש טעוװ ,רעהַא ָאד טקישעג םיא טָאה סָאו ,רוחב רעד טסייה

 ַא ראפ ןַאקסומ ןעמענ ךיז ןוא לָאצּפָא םעד ןקישניירַא ןענעק םורַא געט
 ? בייוו

 ,ןריפ רעהַא ָאד רימ ןלָאז סיפ עניימ זַא ,איבנ ןופ ןליוו רעד זיא סע --
 סָאװ ,םולב ןדעדג רעד ןגעוו ,דייר ןעגנַאגרעד ןענעז ןרעיוא עניימ וצ לייוו

 ,דיאַאס לַאמַאג ןַאמ ןקיטכעמ םעד ןופ ןטרָאג םעניא טסלאוו

 ;ךייר ערעדנַא טימ ןעמוקעג זיא רעטייווצ ַא

 רעד ,ןדיאַאס לַאמַאג ןופ ןעמָאנ רעד ךיז טגָארט טיירב ןוא טייוו --
 ןענעז ןלַארטש-ןוז יד סָאװ יד ,רעטכָאט ןייז ןגעוו ןוא רעשרעה ןוא רַאה
 ןיימ ןיפ ןַאמ רעטנוזעג ַא .םינּפ ןלעדייא ריא ןופ טייקנייש רעד ןגעק לקנוב
 טקישעגוצ ךימ טָאה ,טייקידנבַאה-ליואוו ,המכח ,ןליוו טימ רוחב ַא ,הֹרָאד
 ,טגָאמרַאפ רע סָאװ ץלַא ןלָאצַאב וצ קיליװ זיא רע ,רַאה ןיימ ןופ ףיוה םעניא

 .בייוו ןיימ :ןפור ַאקסומ ענייש יד ןענעק לָאז רע זַא

 טנעלפ ,עמיטש עניר ןוא ?דרעב ןטציּפשרַאפ ַא טימ ןכדש ַא רענייא

 טָאה לוק ןייז .זיוה סדיאאס לַאמַאנ ןופ ןלעווש יד ןגָאלשנָא דנַאנַאכָאנ ןרָאי
 ;טפול יד ןטלָאּפשע;ו

 .ןקיליוװַאב לָאז יז ,סיפ עריא רַאפ ןנייל ןעמ טעוװ ,קילג ןוא םוטכייר ---

 רעביא ךיז ןעלקייק ןרָאי יד .ןעור ריא רעביא טעוװ איבנ ןופ גנושטנעב יד

 ַא יא סע .ףיירמוא ןרעוװו טעוװ בייל ריא ןופ טייקפייר יד ,סעציײלּפ עריא
 טעװ ןעמ ןוא טייקימיטשנייא ןופ טרָאװ ןייד סױרַא גָאז .ןטרַאװ וצ דניז

 רַאפ ץלַא ,ןליוא ןוא לָאו ,רעבליז ןוא דלָאג ,רעדניר ןוא ןטּפעש ןעגנערב

 ...ןגייל סיפ עריא

 עֶלַא ןדייר ,ןיירַא זיוה ןיא םינכדש יד ייז ןעמוק טייצ רָאי עכעלטע ןיוש

 ןשינעביירטרעביא עלַא ,ןעגנערבסיורַא ןעק ליומ ךעלשטנעמ ַא סָאװ ,דייר



 יקסױָאנטוולד הטמ 38

 סָאװ ,רעטרעוו עלַא ןוא טגָאזעגסױרַא ןיוש ייז ןבָאה סנגיפ ןוא ןתמא ןופי

 םָאה טכערמוא ןוא טייקיטכערעג ןופ ןלָאשינַאװ ףיוא ןרעוו טגיילעג ןענעק

 .ןפלָאהעג טשינ טָאה סע .טגײלעגסױרַא ןיוש ןעמ

 .ןיינ ףיוא ּפָאק ריא טימ טלקַאשעג טָאה אקסומ

 ןיא ןבילבעג זיא יז .ןרעיילשרַאפ טנעקענ טשינ יז טָאה רעטָאפ רעד

 -יורפ טימ ןרָאוװעג ןסָאגעגנָא ,רעכעלבייוו ,רעלופ ,רעפייר ןרָאװעג ,זיוה ןייז

 ,טמערופעג -- זדלַאה רעד ,עלופ --- ןטפיה יד ,קידוועגיוב :טייקנייש רעשיא-

 -שטנעמ ַא ןסיירעצ ןעק סָאװ ,טּפַאשקנעב טימ ,רעקידרעייפ ןגיוא יד .דייז

 .ןבעל ךעל

 ןַאמ א וצ טּפַאשקנעב יד ןגָארטעג ךיז ןיא יז טָאה רָאי עכעלטע ןיוש

 .ןכיירגרעד טנעקעג טשינ טָאה יז סָאװ

 .ריצַאּפש ַא ףיוא ןירענידַאב ריא טימ סױרַא יז זיא גָאט א םענייא ןיא

 "דרע ןיא ,ןטינשסיוא ןזדלעפ ןיא ,גרעב יד ןיא טריפ זַארַאגַאמ ןופ געוו רעד

 טימ יולב-רעבליז ַא ןיא ךיז ןעלגנעלש סָאװ ,ןלַאפ-רעסַאװ ןשיווצ ,ןטלַאּפש

 ,ןטסענ-לגייפ ,ןצנַאלפ עדליוו --- ןשיווצ ןוא רעהפיוא ןָא גנַאזעג ןקידנשיור

 .גרעב יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא טייוו ןכָארקרַאפ ןענעז ייז .ןטסענ-שריה

 יד ןיא סױהַא םירוחב עשיבַארַא ךיז ןזָאל טנגעג רעדליוו רענעי ןיא

 ןוא ךעלטעטש עטייוו ןופ ןעמוק ייז ,לגילפעג ןוא תויח ןסיש סנגרָאמירפ

 יד ןיא תויח יד ףיוא טכענ ןוא געט ןרעיול ,רעסעמ ןוא סקיב טימ רעפרעד

 .ףַאלעג ןדליוו ןיא ןשינעטלעהאב

 -גהעב יד ןשיוצ טסעשזדנָאלברַאפ ןבָאה ןרענידַאב ריא ןוא .ַאקסומ

 טשינ ןוא ןיירַא טינ געווסיוא ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ ןבָאה ייז ,ןטלַאּפש

 -לויט עכעליולב טימ גרעב ןציּפש יד טליהעגנייא טָאה טכַאנרַאפ רעד .סױרַא

 -עג טָאה ַאקסומ .געווסיוא ןייק ןענופעג טשינ ץלַא ןבָאה ייז ןוא ןרעיילש

 ןרעיוא ערעייז וצ ךיז טָאה גנולצולּפ .טעשעהעג טָאה ןירענידַאב ריא ,טנייוו

 ןרָאװעג זיא גנַאזעג סָאד .טלּפַאצעגפיוא ןבָאה עדייב .גנַאזעג ַא ןגָארטרעד

 -ַארַא רעגנוי ַא ןעמוקעגסורַא זיא סיר ןזדלעפ ַא ןופ .רעטנענ ןוא רעטנענ

 רעגעי ַא םימ םיפ יד ףיוא סעשטּפַאל ,דמעה ןסירעצ ַא ןיא רוחב רעשיב

 ךיז רע טָאה ,ןעיורפ עטליהרַאפ עדייב יד ןעזרעד טָאה רע ,טנַאה ןיא סקיב

 ;דייר ןפרַאוװ ןעמונעג ןוא טכַאלעצ קיכליה

 ךייא טעװ טכַאנ יד .ןשעל דלַאב ךיז טעוװ ןוז יד ?ָאד ריא טוט סָאװ ---

 | .טשינ ךיוא ָאד ןלעפ תויח עדיוו ןוא ןקעדוצ

 ןפלעה ייז לָאז רע ,גנוי רעגעי םעד ןטעב ןעמונעג ןבָאה ןעיורפ עדייב

 .רעטנַאלּפעג-גרעב םעד ןופ סױרַא געוו םעד ןזייוו ןוא

 ,טגיילעגפיוא ןוא ךעליירפ טכַאלעג גנוי רעד טָאה רעדיוו
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 -עג קיטסול רע טָאה -- ?ןעמולב ןדעדןג ייווצ יד ןעמוק ןענַאוװנופ ---

 | .טנערפ

 ,זַארַאגַאמ ןופ ---

 .גנַאג טכַאנ עבלַאה ַא .ןענַאד ןופ טייוו רעייז זיא סָאד --

 ַא טימ ,טלעג טימ .,םעלַא רַאפ ,ימ רעד רַאפ ןלָאצַאב ןלעוו רימ --

 .ןלָאצַאב רימ ןלעװ ןעקנַארטעג ןוא שיילפ-ןסּפעש ןופ טייצלָאמ

 טָאה ַאקסומ .ךיוה רעקנַאלש ןייז ןיא טכיילגעגסיוא ךיז טָאה גנוי רעד

 יז .טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ריא .ןגיוא עקידרעייפ עריא טימ טקולעג םיא ףיוא

 ןעוועג זיא רע ,טייקטסיירד ןייז ןוא רוחב ןרליוו םעד טרעדנואווַאב טָאה

 טקיש ָאד רעד יוװ רעכלעזַא ,זַארַאגַאמ ןיא ןעזענ טשינ יז טָאה ןכלעזַא .ןייש

 ןיא יז טמולח ןכלעזַא ןגעוו .ריא רַאפ זיא רעד טָא .תונתמ ןייק טשינ ריִא

 .טכענ יד

 -- םינּפ ריא ןופ גנוליהרַאפ יד ןעמענּפָארַא יורפ עניילק יד לָאז ---

 .ןריא ןעמָאנ םעד ןנָאז רימ יז לָאז ןוא טדערעג רעטייוו גנוי רעד טָאה

 רָאט ןעמ .ןעמענּפָארַא טשינ ךיא לעוו םינּפ ןיימ ןופ גנוליהרַאפ יד ---

 ןעמָאנ ןיימ רָאנ ,ןַאמ ןדמערפ ַא וצ םיִנּפ עטעקַאנ סָאד ןזייוװַאב טשינ

 ןופ רעטכָאט יד ןיב ךיא ןוא ןעמָאנ ןיימ זיא ַאקסומ .ןגָאז ַאי ריד ךיא לעוו

 רימ ביוא ,ןעניױלַאב טוג ךיד טעוו רעטָאפ ןיימ .זַארַאנַאמ ןופ דיאַאס לַאמַאג

 ,ןעמוק םייח ַא ןלעוו

 ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה גנוי רעד

 ףיא ןוא סיוארָאפ ןיינ ?עֹוו ךיא .ןריפ םייהַא ךייא ?עוװ ךיא .טוג ---

 ,רימ ךָאנ

 -עגכָאנ םיא ןענעז ןעיורפ עדייב .רעטשרע רעד טזָאלעג ךיז טָאה רע

 | .ןעגנַאג
 .רעליטש ןוא רעליטש ,רעקיטכַאנרַאפ ןוא רעיולב ןרָאװעג זיא ץלַא

 -נענרעד ךיז טָאה רע .ןעגניז ןעמונעג רעדיוו גנוי רעד טָאה געוװ ןיא

 .ןכַאל ןוא ןעלּפַאלּפ ןעמונעג ייז ןבָאה עדייב .?דיימ רעשיבַארַא רעד וצ טרעט

 ןעננורעדנַאו ענייז ןופ ,ןעוטפיױאידנַאי ענייז ןופ טלייצרעד ריא טָאה רע

 ץעגרע טָאה רע .ןייֵלַא רענייא זיא רע זַא ,דנַאל ןרעביא ןוא גרעב יד ןיא

 רע .טכענ עליק יד ןיא רעביא טקיטכענ רע ןכלעוו ןיא לדייב ַא דלעפ ַא ףיוא

 .דעמכַא זיא ןעמָאנ ןייז זַא ,טגָאזעג ריא טָאה

 .העש ךָאנ העש ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ זיא טנווֶא רעד

 טָאה גוי רעד .זַארַאגַאמ ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענעז טנווֶא ןיא טעּפש

 טלָאװעג טשינ טָאה רע .טייצלָאמ ןייק טשינ ,גנונױלַאב ןייק טלָאװעג טשינ

 רע זַא ,טנַאזעג זיולב ריא טָאה רע .דיאַאס לַאמַאג ןופ זיוה םעניא ןײגניײרַא
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 ןעק יז ואוו ,זדלעפ ַא ןופ ןכייצ א ןבעגעגנָא ריא ןוא גרעב יד ןיא טפָא טמוק

 | .ןענעגענַאב םיא

 ןופ זיא רע -- טגָאזעג רע טָאה --- רענייצ ןביז טָאה זדלעפ רעד --

 טייצ רעד ןיא ,גָאט ןדעי ןטרַאװ ריד ףיוא לע 'ךיא ,זַארַאנַאמ ןופ טייז-םורד

 ,למיה ןטימ ןיא ןייטש טעוװ ןוז יד ןעוו

 עליטש ענייז טּפַאכעגפיױא םיוק טָאה יז .טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ריא

 ייב .הרושב ןוא דיירפ טימ ןעגנולקעג ןרעיוא עריא ןיא ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו
 סעמַאמ יירד יד ייב ןוא רעטָאפ ריא ייב טָאה יז סָאװ ,טייקסטוג ןצנַאג םעד

 .רעטציא יװ טונימ ערענעש א טאהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ יז טָאה ,זיוה ןיא

 .טפַאשביל ריא רוחב םעד ןגָאלשנָא לָאז ?דיימ ַא זַא ,טביולרעד טשינ זיא סט
 / סע יז טלָאװ ,טשינ ןעוו ,ןבעל ןצנַאג ןפיוא בייוו ַא ןייז וצ טייקטיירג ריא

 .ןוטעג טונימ רעד ןיא

 -ענ ןיא ןירענידַאב יד .ןעגנולשרַאפ ןדייב ייז טָאה טייקיולב טכַאנ יד

 זיא סע ,תיבה-לעב ןרַאפ קערש ןוא ארומ טימ לופ עקידלודעגמוא ןַא ןענַאטש

 ןלעו סע .טנווָא ןיא טעּפש ןסיורד ןיא ןענעז ייז סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד

 -רַאפ טעו יז .,ןעמעלַא ןופ ןעיירשעג ןוא ּפעלק ןלַאפ ּפָאק ריא ףיוא ןיוש

 . ..טנוה רעקיצערק ַא יו זיוה ןופ ןרעוו ןביריפ

 ןיא טכיל עז ךיא .ארומ בָאה ךיא --- טעשעהעג יז טָאה -- ! ַאקסומ ---

 .רעקמוא רעזדנוא ףיוא ןטרַאװ ןוא ךַאװ ןענעז עלַא ,זיוה

 ַא יו םיא וצ טעשטּפעשעג טָאה יז ,ןקָארשרעד ךיז טָאה ַאקסומ ךיוא

 ; ענעמונַאב

 .ןייז טרָאד לעוװ ךיא :גָאט ןדעי .רענייצ ןביז יד טימ זדלעפ םייב ---

 -ענפיוא ןבָאה ייז .קעװַא ןוא רוחב םעד טזָאלרַאפ ןבָאה ןעיורפ עדייב

 ןיילַא ןגעוו טייקכעלמייח רַאפ טָאה רע סָאװ ,יירעפייפ עשידָאלעמ ַא טּפַאכ

 .טכַאנ רעד ןיא טירט ענייז ןוא ןּפיל יד ףיוא טליּפשעגסיױא

 -עגסיוא טָאה יז ,שינעגענַאב ריא ןופ טלייצרעד טשינ םענייק טָאה יז

 רעד .זיוה ןופ ןביירטרַאפ טשינ ןירענידַאב יד לָאז ןעמ רעטָאפ םייב טלעוּפ

 לריימ סָאד זַא ,ןעזעג טָאה רע לייוו ,ןוטעג בילוצ לָאמ סָאד ריא טָאה רעטָאפ

 .ןגיוא עריא ןיא טילג סָאװ ,רוס ןקידיירפ ַא סעּפע טָאה

 .ןטלַאהעגנָא דוס רעד טָאה גנַאל ןכָאװ

 טרַאװעגּפָא טָאה יז .זיוה ןופ ןדנואוושרַאפ לאס עכעלטע זיא ַאקסומ

 יד טימ זדלעפ םוצ ךיז ןזָאל ןוא זיוה ןופ ךיז ןגירקוצסיורַא טייהנגעלעג ַא

 ןרעיול סע ןעמעוו ףיוא ,עטבננ א יוװ ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה יז ,רענייצ ןביז

 ןענעז רעבייוו יירד יד ,יירענערב-לגיצ רעד ןיא סױרַא זיא רעטָאפ רעד .ןגיױוא

 .טעברַא ןַא ייב ץעגרע רעדירב יד ,טפַאשטריוו-זיוה רעד ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג
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 -וקעגנָא ןוא ,לָאט ןוא גרַאב רעביא ,דלעפ ןוא ןייטש רעביא ןפָאלעג זיא יז

 טָאה דעמכַא .למיה ןטימ ןיא טייטש ןוז יד ןעוו ,טרָא ןטדערעגּפָא םוצ ןעמ

 ןוא דלעפ ןופ תוחיר ןוא ןוז טימ רענעסָאגעגנָא ןַא ,טרַאװעג ריא ףיוא ןיוש

 טימ ,סיפ יד ףיוא סעשטּפַאל יד ,דמעה םענעסירעצ ןייז ןיא טליהעג ,דלַאװ

 ןיא סקיב א טימ ,סעציילּפ יד ףיוא ןפרָאװרַאפ רעסַאװ לגנָאל םעניילק ַא

 זדנַארב ןייז ,טפַאשביל רעקילַארטש ַא טימ טילגעג ןבָאה ןגיוא ענייז .טנַאה

 .ןעמוקעג זיא יז סָאװ ,דיירפ טימ לופ -- םינפ

 ,ןעגנוזעג ,טּפַאשביל ןיא ןעגנַאגרַאפ ,גרעב יד ןיא ןכָארקעג ןענעז ייז

 .לגייפ ןוא תויח ךָאנ ךיז טגָאיעג

 .טייקפייר רעשרעבייוו ריא ןיא .רָאי ןצכַא ןעוועג טלַא טלַאמעד זיא יז

 סָאװ ,קערש ַא ןופ עטשייטרַאפ ַא ,עקידרעטיצ ַא םיא וצ ןעמוקעג זיא יז

 .ןטסגנַא ןוא דיירפ טימ בייל סָאד ןָא טליפ

 טדניוושרַאֿפ יז זַא ,ןעזעגנייא לָאמס עכעלטע ןיוש ןעמ טָאה זיוה ןיא

 ןבָאה טסקרעמַאב .קיאורמוא ןרָאװעג ןענעז עֶלַא .גָאט ןצנַאג ַא ףיוא ץענרע

 טימ לופ ןוא זייב ןעוועג ןענעז ייז ,רעבייוו ערעדנַא ייווצ יד ןטשרע םוצ סָאד

 סָאװ ,ןדיאַאס לַאמאנ ייב רעטכָאט עטסטנילַאב יד זיא ַאקסומ סָאװ ,האנק

 רָאנ ןבָאה ייז .רעדניק ערעדנַא יד טימ יו רעמ ריא טימ ּפֶא ךיז טיג רע

 ַא ייב לדיימ ענייש יד ןּפַאכ ןענעק ןלעוװ ייז ןעוו ,טונימ יד טקוקעגסיוא

 ,דיאַאס לַאמַאג ןופ זיוח םעד רַאפ טשינ טסַאּפ סע סָאװ ,ךַאז ַא ,דניז

 ןיא ןעוועג טשינ זיא ַאקסומ .ןעמוקעגרעטנוא ייז סע זיא טכירעגמוא
 ,לָאמ טירד א םעדכַאנ ןוא לָאמ טייווצ ַא ,גָאש ןייא זיוה

 יז ןבָאה לָאמנייא ,זייב ,קיציּפש ןעוועג ןענעז רעבייוו יד ןופ ןקילב יד

 ףוסוי .טדניװשרַאפ יז ואוו ןריּפשסיױא לָאז רע ,ףוסוי לנניי םעד טקישעגכָאנ

 -כָאָנ ריא זיא רע .טייקלופ רעצנַאג רעד טימ תוחילש יד טריפעגסיוא טָאה

 ,רענייצ ןביז יד ןופ זרלעפ םוצ ןעגנַאגרעד ךיוא ןוא ןעגנַאגעג

 .ןעזעג טָאה רע סָאװ ,יונעג ןדיאַאס לַאמַאג טלייצרעד םעדכָאנ טָאה רע

 ןייז ףיוא ןָא ךיז טקור קעלפ א :טכַארטרַאפ ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג

 סלַא טלַאה רע סָאו ,טייקנייר יד ,סוחי ןייז ןעלקנוטרַאפ טעוװ סָאװ ,זיוה

 ןתח ןייק ןעניפעג טשינ טעוװ רע .ַאללא ןופ רעניד רעקיטכרָאפ רעיירטעג ַא

 ַא ןביילב טעוװ יז ,לעווש ןייז ןדיימסיוא ןלעוו םינכדש ,רעטכָאט ןייז רַאפ

 ,ןרעוו טענַאיװרַאפ טעװ בייל ריא .טְלַא רָאי ןצכַא ןיוש זיא יז .ענעסעזרַאפ

 טשינ ןלָאז תורוד זא ,ןזָאלרעד רַאֿפ טניזעג-זיוה ןייז ףיוא ןלַאפ טעוו הללק ַא

 ,םירעדעג ענייז ןופ ןעמוקסױרַא

 -רעד ךיז טָאה רע ןוא דיאַאס לַאמַאג טכַארטענ ןוא טכַארטעג טָאה רע

 ; טכַארט
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 ,רעמיצ ןייז ןיא ךיז וצ רעטכָאט עטבכילַאב ןייז ןפור טזָאלעג טָאה רע

 רעיכַאּפ טרעכיור ,ןיילַא ךיז טימ גָאט ןופ טייצ ַא טגנערברַאפ רע ואוו טרָאד

 ,גנובעגרַאפ טָאג טעב ןוא ליד םעד ףיוא ןניוצעגסיוא טגיכ ,עליגרַאנ יד ךעל

 ,המכח ןוא טנוזעג טעב

 ,ארומ ןוא קערש טימ לופ ,עטמעשרַאפ ַא ,עטבירטַאב א ןעמוקעג זיא יז

 ,טליהטנַא ןעועג זיא םינּפ סָאד ,ליד םוצ ּפָאק םעד ןגיובעג טָאה יז

 .טנערבעג ןבָאה ןגיוא יד .ךיילב

 הּפרח ןופ קעלפ רעד זַא ,ןעלדנַאה וצ ױזַא יו טכַארטעװ בָאה ךיא ---

 זַא ,סייוו ךיא .טסואוורעד ץלַא ךיז בָאה ךיא .זיוה ןיימ ףיוא ןלַאפ טשינ לָאז

 .ןײלַא ךיז ןגעק ,רימ ןגעק ,ַאללַא ןגעק דניז עסיורג ַא טסײגַאב וד

 .רעטָאפ ןיימ ןופ טייקידענג ןוא המכח רעד רַאֿפ ּפָאק ןיימ גיוב ךיא ---

 ,טשינ ךיוא ליוו ךיא ,תונמחר ןייק טשינ ליוו ךיא ןוא טשינ טרַאוװרעד ךיא

 ,ןּפיל ענייז ףיוא דייר עגנערטש ןעננערבסױרַא לָאז רעטָאפ ןוא רַאה ןיימ זַא

 .ןרָאצ ןופ דייר ,ףָארטש ןופ דייר

 רענעט יד יו טרירביוו טָאה סע ,טרַאצ ,קידנעגנילק ןעוועג זיא לוק ריא

 ,רעצ ןוא טפַאשקנעב ,טייקכייוו טימ רעמיצ ןרעביא ךיז ןסָאגעצ ,לדיפ ַא ןופ

 -ַאב ןיימ וצ גנערטש ןייז טשינ ןוא קידנרָאצ ןייז טשינ ליוו ךיא --

 ךיא -- טייקנייו טימ טוגָאזעג ךיוא ךיאַאס לַאמַאג טָאה -- דניק טביל

 ןליוו רעד רעבָא ,טקנעברַאפ זיא המשנ ןייד ,ןייר זיא ץרַאה ןייד זַא ,סייזו

 .ליוו ץרַאה גנוי ןייד יוװ ױזַא טשינ זיא ןַאללַא ןופ

 ,קרַאטש זיא רע .ןדעמכַא ביל בָאה ךיא .ןייז ?חומ רימ טעװ ַאללַא ---

 ץרַאה ןייז ,למיה ןופ טייקיולב יד יו ןענעז ןניוא ענייז ,זדנָארב זיא בייל ןייז

 ןענעז עדייב רימ .גרעב יד ןופ ןציּפש יד ףיוא יינש רעד זיא סע יו ,ןייר זיא

 ,טפַאשביל ןיא ןדנוברַאפ

 .ןגיוא ענייד ןופ ילג םעניא סע ןעקרעד ךיא ,סע סייוו ךיא ---

 ,םעבעג -- ןגיוא עריא ןיא ,ּפָאק םעד ןגיובעג רעפיש ךָאנ טָאה יז

 .ןדיישעצ טשינ זדנוא רעטָאפ רעד לָאז ---

 "ייוו ױזַא לָאז סע זַא ,דניק ןיימ ,ןַאללַא ןופ ןליוו רעד טשינ זיא סע ---

 לַאמַאג ןופ זיוה עקיטכעמ סָאד ןטלַאהפיוא ,ןבָאה הנותח טזומ וד .ןייגנָא רעט

 ,םיא רַאפ ןשַאװ ןוא ןרעייש ,םיא ןענידַאב ,ןַאמ ַא וצ ןרעהעג טזומ וד .דיאַאכ

 יד .ןטעלג םיא רַאפ רעגעלעג סָאד ,טייצ ןיא ןטיירגוצ םיא רַאפ הדועס יד

 טָאבעג רעד זיא ױזַא .ןגיוא יד ןיא טפַאשביל טימ ןעגנַאלרעד םיא עליגרַאנ

 .גנילירפ ןטנצכַא םעניא ןסקָאװעגנײרַא ןיוש טזיב ור .איבנ ןופ

 .רעטָאפ ןוא רַאה ,טשינ ךימ קינייּפ ---

 ריס ,ןעקנַאדעג ענייד סייוו ךיא .דייר יד רעכיא טשינ רימ גָאלש ---
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 םיא ןסייה ןוא ןדעמכַא טימ ןעז ךיז טסעוו וד .געוו ןייד טנַאקַאב םוג זיא
 .ןירַא זיוה ןיא רימ וצ רעטָאפ ןייז טימ ןעמוק

 ןייטש רעד זיא סע יװ ,ןיילַא זיא רע .רעטָאפ ןייק טשינ טָאה רע --
 ,דלעפ ןיא

 ?סוחי ןייז זיא סָאװ .רעטָאפ ןייק טשינ טָאה רע ...ממה --
 טרעדנַאװ ןרָאי ליפ ןיוש .טמַאטש רע ןענַאװנופ טשינ טסייוו רע --

 ןוא ,לדייב ַא ןיא טכענ עטלַאק יד ןיא טניואוו ,ןגעטש ןוא ןגעוו רעביא רע
 ַא טָאה ,?םייפ א ןיא טפייפ ,טגניז ,לגילפעג ןוא תויח רע טסיש גָאטיײיב
 ,ריא ףיוא רע טליּפש טיילפ עניילק

 ,פוטש רעד ןופ ךיז ןוטעג סיר ַא ,ןגיוושעג עלייוו ַא טָאה דיאַאס לַאמַאג
 :רענעלַאטעמ ,רעלופ ןרָאװעג זיא לוק ןייז

 -ךעשַאב ןייד טשינ זיא רע ! ַאקסומ ,זיוה ןיימ רַאפ טשינ זיא רע --
 ,סוחי ,םוטכייר ,ןליוו ,טפַארק טימ ןַאמ ַא ריד רַאפ ןבָאה ליוו ךיא .רעטו
 ַאללַא סָאװ ,זיוה ךייר ןיימ ןיא ןעמעשרַאפ טשינ ךיז לָאז רע ,ןעזנָא ,המכח
 .גנושטנעב טימ ןוא טנַאה רעטיירב ַא טימ ןבעגעג רימ טָאה

 -ציא טָאה םינּפ ןטליהרַאפ טינ ןפיוא .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה יז
 - .טייקטיור רעטנוצ ַא טליּפשעג רעט

 ךיא סָאװ ,דייר יד רַאפ ןענרָאצ טשינ רעטָאפ ןוא רַאה ןיימ לָאז --
 ַא ןיא ןעקנָאשעג ץרַאה ןיימ בָאה ךיא ןעמעוו ,דעמכַא .ןעגנערבסױרַא לעוו
 המכח ,ןּפיל יד ףיוא גנַאזעג ,ץרַאה ןיא גנַאזעג ,ןליוו ןוא טפַארק טימ ןַאמ
 רע טסייוו סָאד --- סוחי ,טשינ רע טָאה םוטכייר ,ןגיוא יד ןיא לבכיימש ןוא
 רע .רענעלױהרַאפ ַא זיא רענייז םַאטשּפָא רעד .זיא סע סָאװ טשינ וליפַא
 סרעטָאפ ןיימ ןופ טכַאמ יד ןוא טייקכייר ,טייהזייוו יד ןעמעשרַאפ טשינ טעוו
 .טנַאה רעטיירב ַא טימ ןבעגעג טָאה ַאללַא סָאװ ,זיוה

 -יבַארַא רעכייר ַא ןופ ,רוחב םענייש ,ןלעדייא ןַא ןבעג ריד לעוו ךיא ---
 םוטכייר ,תונתמ ןבעג ריד טעוװ רע .ךעלקילג ןייז טסעוו וד .החּפשמ רעש
 ,טכַאמ ןוא

 טשינ ןביוה ןוא ץרַאה ןיימ טשינ ןעמערַאוװרעד רעטָאפ ,דייר ענייד --
 ,טימעג ןיימ

 רעטעדנוװורַאפ ַא יו ,רעמיצ ןרעביא טיירדעג ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג
 .ךיור סנקלָאװ ןזָאלבעג ,עליגרַאנ ןייז טרעכיורעג קיטסַאה טָאה רע .בייל

 .ןגיוא עניימ רַאפ ךיז ןלעטש ןוא תונתמ ןעגנערב רע לָאז --
 טנַאמרַאפ רע .רימ רַאפ תונתמ ןייק טשינ טָאה רע .םערָא זיא רע --

 ,בייל ןפיוא דמעה ןסירעצ ַא ןוא סקיב-רעגעי ַא ,לגָאל-רעסַאוװ ַא זיולב
 .רעצישַאב ןייד ןייז לָאז רע זַא ,ןַאללַא ןופ ןוצר םעד ןגעק זיא סע --
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 ,גנוצישַאב ןייז ןקיליװַאב ַאללַא ןיוש טעוװ ,ןלעוו רָאנ רע לָאז יאוולה ---

 | .רימ וצ טפַאשביל ןייז

 ןייז ןריבורּפסיױא לע ךיא .ןגיוא עניימ רַאפ ןלעטש ךיז טעוװ רע ---

 .חומ ןייז ןוא גנוצ

 טײטשַאב גורק רעד יו ױזַא ,רעטָאפ ,ןייטשייב וואורּפ םעד טעוו רע ---

 .לַאװק ןופ טמוק סָאװ ,רעסַאװ ןופ טייקלופ יד

 .אקסומ גולק טזיב ---

 ,רעטָאפ ןוא רַאה ןיימ קנַאד ךיא ---

 רעזדנוא ןיא ןעמוק טעוו רע זיב ןעז טשינ רעמ ןיוש םיא טסרָאט וד ---

 םעדכַאנ ,ןקיליװַאב ןלעוו רימ .טנַאה ןוא ץרַאה ןייד ןטעב טעוו רע ,זיוה

 .ןטרעשַאב ןייד סלַא ,ןעז םיא וטסעוו

 ?חרושב עקידיירפ יד ןגָאזנָא םיא ןוא זדלעפ םוצ ןייג ןנרָאמ ךיא ןעק ---

 .ןטפירש עקילייה יד ןגעק זיא סע .טביולרעד טשינ זיא סע ---

 ? ןפור םיא טעוװ רעוו ---

 .ףוסוי רעדורב ןייד ---

 ,ןלַאפ טזָאלעג דייר גונעג .ןדייר טלָאװעג טשינ רעמ טָאה דיאַאס לַאמַאנ

 .ויא רע יו ,שטנעמ ןקידריוו ַאזַא רַאפ טשינ ןסַאּפ סָאװ

 ןפיוא ןפרָאװעג ַאקסומ עניילק יד טלָאמעד ךיז טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 טָאה גָאט רעד ןעוו .תומולח עזייב ןוא עטונ ןופ טכאנ א ןעוועג ,רעגעלעג

 םוצ ןפיול ןוא זיוה ןופ ןסיײרסיױרַא טלָאוװעג ךיז יז טָאה ןעיורג ןעמונעג

 םעד ןקינעּפשרעדיװ טייו ױזַא ,ןטלַאהעגנקירוצ ךיז טָאה יז רעבָא ,זרלעפ

 ףיוא ןסינסיוא טלָאמעד ךיז ןעק ןרָאצ ןייז .טַאהעג ארומ ןיוש יז טָאה רעטָאפ

 סע .?יבייא ףיוא ןרעוו ןבירטרַאפ טעוו דעמכַא ןוא ,טלַאהּפָא ןָא ּפָאק ריא

 .תוחוכ עטוג ןיא עשינָאלוװייט ןופ ליּפִש א זיא

 -ַאמ ןופ טייז םורד רעד ףיוא טוָאלעג ןנרָאמירּפ םענעי ךיז טָאה ףוסוי

 .למיה םוצ רענייצ ןביז יד טימ זדלעפ םוצ זַארַאג

 קידנור ַא ?םייפ א ףיוא ןליּפש ןוא ןציז ןדעמכַא ןפָארטעג טָאה ףוסוי

 ,גנַאזעג ןייש

 וצ טרעגַאב רעטָאפ ןיימ .זיוה ןיא זדנוא וצ ןגרָאמ ןעמוק טסעוו ---

 | .ריד טימ ןדייר

 .ןטימניא טקַאהעגרעביא ךיז טָאה ?פייפ סדעמכַא ןיא ןוגינ רעד

 ?רימ טימ ןדייר רעטָאפ ןייד ?יוו סָאװ ןנעוו ---

 .ןליוו סרעטָאפ ןיימ זיא ױזַא .דעמכַא ,ןרעפטנע טשינ ריד לעוװ ךיא ---

 ?ןעמוקעג טשינ טנייה שקסומ זיא סָאװרַאפ ---

 ,טקֹוקעגנָא ףֹרַאש םיא טָאה ףוסוי ?גניי עקירעי-ןצרעפ סָאד
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 רעזדנוא ןיא םוק ןנֹרָאמ .ןרעפטנע טשינ ךיוא םעד ףיוא לעוװ ךיא ---

 | .זיוה

 עקידנגָאנ טימ ןוא קירעיורט ,גנַאל ןפייפ ןעמונעג רעדיוו טָאה דעמכַא

 .טגָאזעג רע טָאה םעדכָאנ .רענעט

 .ןדייר רימ טימ ליוו רע סָאװ ןגעוו ןסיוו ןזָאל רימ רעטָאפ ןייד לָאז --

 ןגרָאמ טסעוו וד ?דעמכַא ,ןליוו סרעטָאפ ןיימ ןגעק ךיז טפלעטש וד --

 ןלעטש וצ רימ ןגָאװ טשינ גנוצ ןייד לָאז ןוא ,ןליוו רימ יו ױזַא ןעמוק

 .חומ םעד ןעלמוטרַאפ סָאוו דייר ןוא תולאש

 -ענ ַא טימ קעװַא םיא ןופ זיא ףוסוי .טרעפטנעעג טשינ טָאה גנוי רעד

 טנאזענוצ טָאה דעמכַא זַא ,טנָאזעג רע טָאה זיוה ןיא .גנוטכַארַאפ ןופ ליפ

 ,ןעמוק וצ

 ַאקסומ ,דיאַאס לַאמאנ ןופ זיוה םעניא טרעיישעג ןוא טצוּפעג טָאה ןעמ

 ,גנוטרַאװרעד טימ לופ עקיאורמוא ןַא ןרעמיצ יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא זיא
 ,טרַאװעג טָאה דיאַאס לאמַאנ ךיוא .דיירפ ןיא ןוא ןטסגנַא ןיא ןעוועג זיא יז

 יֹּמִא טייג רע סָאװ םעד רַאפ גנובעגרַאפ ןַאללַא ןטעבעג רע טָאה ןצרַאה ןיא

 טסייוו סָאוו ,רעטכָאט ןייז רַאפ ןַאמ ַא ןעמענניירַא זיוה ןבושח ןייז ןיא ;ןוט

 .רעּפעלש ַא וצ ןכילגענ זיא ,םַאטשּפָא ןייז טשינ לָאמוצ

 .ןעמוקעג זיא דעמכַא

 רעטרעשַאב רעד ןעוו .ןעז טרָאטעג טשינ גָאט םענעי םיא טָאה ַאקסומ
 םעד טביולרעד טשינ ריא טָאה ןעמ .ןעז טשינ עטרענַאב יד םיא רָאט ,טמוק

 יז טָאה ןעמ .ןקילב ןּפַאכ הבנגב ןוא ?רעטסנעפ םעניא ןקעטשוצניירַא ּפָאק

 ןסָאלשעגנייא ךיז טָאה דיאַאס לַאפַאנ .דניז יד ןיגַאב טשינ לָאז יז זַא ,טיהעג

 םיא טָאה רע .גנערטש םיא וצ ןעוועג זיא רע .רעמיצ ןייז ןיא גנוי םעד טימ

 ףיוא זיולב טרעפטנעעג טָאה דעמכַא .ּפָאק ןרעביא תוישק טימ ןפרָאוװרַאפ

 עגנערטש יד ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ טָאה גנוי רעד .ןגַארפ ןעצ ןופ ענייא

 -עג .םענרַאפ ןייז טשינ ,תובישח ןייז טשינ .ןַאמ ןקיטכעמ םעד ןופ ןקילב

 ערעייט ,לבעמ ,םיצפח יד רַאפ ,זיוה ןופ טייקכייר םעד רַאפ ךיז ןקָארש

 ןּפַאכסױרַא טלָאװעג טָאה רע .סעקליּפש ףיוא יו ןסעזעג זיא רע .םילכאמ

 ,עידאלעמ ַא ןפייפסיוא ,דמעה םענעסירעגּפָא ןופ םעזוב םענופ לפייפ ןייז

 ,רעלופ ,רעכושח רעד סָאװ ןגַארפ עֶלַא יד ףיוא רעפטנע ןַא ןייז לָאז סָאװ

 סדיאַאס ?אמַאג .טָאהעג ארופ רעבָא טָאה רע .סױרַא ָאד טפרַאוו ןַאמ רעזייב

 ןפיױלטנַא רעלענש סָאװ טלָאװעג טָאה רע .טנעה ענייז טיהעג ןבָאה ןקילב

 -נואוורַאפ א ,רענעדנובעג ַא יו טליפעג ָאד ךיז טָאה רע .זיוה ןכייר םעד ןופ

 -רעטנוא טָאה'מ ןעמעוו רעלדָא ןַא ,ןעגנירּפש טשינ ןעק סָאװ ,רעגיט רעטעד

 -רַאפ --- אקסומ טינייוו ץעגרע .סּפעש רענעטכַאשעג ַא ,ןעלגילפ יד טקַאהעג
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 ןעמוק טעװ לדיימ רעדנַא ןַא רעדָא ,ןעז לָאמַאכָאנ יז טעוװ רע רעדָא ,ןלַאפ

 | .םיא וצ

 ַא ןיא שיילפ ןסּפעש ןופ הדועס ַא וצ ןטעברַאפ גנוי םעד טָאה ןעמ

 רעמיצ רעדנַא ןַא ןיא ןעגנַאגעגניירַא זיא דיאַאס לַאמַאג .טפַאז-לּפע טימ גור

 רעווש ןעוועגנ םיא זיא ּפָאק רעד .הדועפ רעד וצ רעדיילק יד ןָאטוצרעביא ךיז

 יז ןוא רעטכַאט רעד ןבעגוצכָאנ ןסילשַאב טנעקעג טשינ טָאה רע .לופ ןוא

 סע .גנוי םענעסילשעגּפָא ןוא םענעסירעגּפָא ןדליוו םעד טָא טימ ןכַאמ הנותח

 .זיוה ןייז רַאפ קעלפ ַא ןייז טעוװו
 ןיא רעמיצ-םַאנּפױוא םעד ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא דיאַאס לַאמַאנ ןעוו

 גנוי םעד ןיוש רע טָאה ,הדועס רעד וצ טיירג ,תובישח ןופ רעדיילפ עסייוו

 יד יצ ךיז טזָאלעג ןוא ריט רעד ךרוד סױרַא זיא דעמכַא .ןפָארטעג טשינ

 'ו .גרעב

 רענייצ ןביז יד טימ זדלעפ םוצ ןעגנַאגעג ַאקסומ זיא דנַאנַאכָאנ געט

 ,רעטקנעברַאפ גָאט ןדעי ןרָאװעג זיא יז .ןעזעג טשינ ןדעמכַא ןיוש טָאה ןוא

 ןיפ טלָאװעג טשינ טָאה יז .רעיורט ןוא קיטייוו טימ ?ופ ,רעטמולחרַאפ

 רעמיצ ריא ןיא ןסָאלשעגנייא ךיז טָאה יז .טרָאוװטסיײרט ַא ןעמעננָא םענייק

 -פייא םיחילש טקישעגסױרַא טָאה דיאַאס לַאמַאג .טכענ ןוא געט עצנַאג ףיוא

 ןעועג טשינ םיא ןופ זיא רוּפש ןייק רעבָא ,דעמכַא גנוי ןדליוו םעד ןכוזוצ

 .רעמ

 ןוא םידש טימ ,ןכורּפש ,ףושיכ טימ ןבעגּפָא ןעמונעג ךיז טָאה ַאקסומ

 "עג ריא ןופ טלַאטשעג יד ןגירקסױרַא טלָאװעג יז טָאה םורַא ױזַא .תוחור

 -ניוצַאבדןעגנַאלש ,תופשכמ טימ טּפעלשעגמורַא ךיז טָאה יז .דעמכַא ןטביל

 -סיוא יז טָאה קיטש-ףושיכ ײלרעלַא ןוא תוצע ןטעבעג ןדעי ןופ .רעלטעב ,רעג

 .טלעוו רעשילרעטסיוא ,רערעדנוזַאב א ןיא ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה יז .טריפעג

 .ןעגנונעפָאה ענערױלרַאפ ןוא יײרערַאנ-טסבלעז ,תומולח עזייב טימ טלעוו ַא

 .יפַאס ןייק ןעמונעגטימ רעטָאפ רעד ריא טָאה ,קיטיירפ ַא זיא לָאמנייא

 "עז רעטָאפ םעד ןוא ריא טימ .סייוו םענעדייז ןיא טליהרַאפ ןעוועג זיא יז

 ןרעביא טריצַאּפש עלַא ןבָאה ייז .ענייז רעבייוו יירד יד ןעוועג ךיוא ןענ

 -עּפַאק ַא ןיא ךיז טצעזעגוצ ,תורוחס ענעדיײשרַאפ טלדנַאהעגנייא ןוא ?טעמש

 .תוריּפ ןופ ןטפַאז ןוא ייטו עסיז ןעקנורטעג ןוא זיוה

 רָאי ייווצ רעביא ןעוועג ןיוש זיא סע .עטכַארטרַאפ ַא ןסעזעג ןיא יז

 ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רעיורט רעד ןוא ,זיוה ןופ קעװַא זיא דעמכַא טניז טייצ

 ,רעלידרעייפ ןרָאװעג ריא ייב ןענעז ןגיוא יד .םינּפ ריא ןופ ןוטעגּפָא טשינ

 ןייה סדיאַאס לַאמַאג ןופ ןלעווש יד וצ ןעמוקעג ןענעז םינכדש .,רעצרַאװש

 .טשינרָאג טימ קעװַא ןענעז ןוא



 4 ןל י מ - ט ג י װ

 .ייט עכעלנירג טּפוזעג ךעלעמַאּפ זיוח-עפַאק םעד ןיא רעטציא טָאה יז
 לבעלַאש סָאד .טרעטיצענפיוא טָאה ַאקסומ .ןַאמ ַא ןעמולעגניירַא זיא סע

 -עג ַא טלָאװעג טָאה יז ,טנַאה רעד ןופ ןלַאפעגסױרַא רעיש ריא זיא ייט טימ

 סע ,זדלַאה ןיא ןקעטש ןבילבעג ריא זיא יירשעג סָאד רָאנ ,דעמכַא :ןוט יירש

 ,טלַאטשעג ןייז -- חומ ןיא טרעמַאהעג ריא סע טָאה -- !דעמכַא ךָאד זיא

 "עג ןייש ןיא ,ָאד ,רעד רָאנ .?יומ ןייז ,ןרעטש ןייז ,זָאנ ןייז ,ןגיוא ענייז

 טגָארט רע .ןַאמ רעשיאעּפָארייא ןַא יו רָאנ ,רעבַארַא ןַא יו טשינ ,טעדיילק

 טרער ,לידוועריר ױזַא ןיא ,עלעצנער םענרעדעל ַא טנַאה ןיא טלַאה ,ןלירב

 ...רע ָאי זיא סע ןוא דעמכַא טשינ זיא סע -- שיזיוצנַארפ

 יז טָאה רעדיוו ?רע זיא רעוו ;ןגַארפ טימ טזיורבעג טָאה ריא ןיא ץלַא

 ;ךַאז עכעלרעדנואוו ַא ןעזעג יז טָאה ָאד רָאנ ,דעמכַא :ןעיירשסיוא טלָאװעג
 רעד .ּפָאק ןופ ?לקָאש ַא טימ ןַאמ םעד טימ טסירגַאב ךיז טָאה רעטָאפ רעד
 ,סָאד רָאנ טוט רע ,ןּפיל יד וצ רעגניפ ַא ןביוהעגפיוא וליפַא טָאה רעטָאֿפ
 ? ךָאפ ָאד טמוק סָאװ .ןכיילג סנייז ,ןשטנעמ ןבושח ַא טסירגַאב רע ןעוו

 רעדָא ,םולח ןיא רָאפ ץְלַא סָאד טמוק יצ ,ןגיוא יד ןבירעג ךיז טָאה יז
 ןיא ןוא עװַאק עלעּפעט ןייז ןעקנירט טקידנערַאפ טָאה ןַאמ רעד ?רָאװ ןיא
 טשינ ךיז טָאה יז .ןסערפעג יז ןבָאה טייקירעגיינ ןוא רעדנואוו יד .סױרַא

 :רעטָאפ םעד טגערפענ ליטש ןוא ןטלַאהנייא טנעקעג

 4 טסירגאב םערָאװ ױזַא טשרע טסָאה וד ןכלעוו ,ןַאמ רעד זיא רעוו ---
 רע .יפַאס ןופ רַאטַאנעביא ?אומש רָאטקָאד רעשידיי רעד זיא סָאד --

 זיא רע .טרידוטש טָאה רע ואוו ,זירַאּפ ןופ ןעמוקעג קירוצ רָאי ַא םימ זיא
 יז ,ץלַא ןכיירגרעד ייז .ןדיי יד ,קיאעפ רעייז ןענעז ייז .דיי רענַאקָארַאמ ַא
 רעטייוו ןליוו ןיא ןוא המכח ןיא ןעייג ייז .ץנעגילעטניא ,עיגרענע ,ןליוו ןבָאה
 ,זדנוא ןופ

 יד טזָאלעגּפָארַא עטמעשרַאפ ַא טָאה יז .טגערפעג טשינ יז טָאה רעמ

 | .ןגיוא



 לטיּפַאק רעטירד

 װירג סוחי רעד

 -עג ךיז טָאה ,רַאטַאנעביא רָאטלָאד ןופ ווירב ,רעכיב ,ןריּפַאּפ יד ןשיווצ

 תויתוא עקנינבירד טימ רענעבירשַאב ַא ,ןגיוב טעמרַאּפ רעטלַא ןַא ןענופ

 י-רַאּפ םעד ןיא .רטעךביא ןופ סוחי םעד שיכַארַא ןוא שיא ערבעה ףייא

 ;טגָאזעג ךיז טָאה ווירב-טעמ

 םעד ןיא ,יעלַאס עלעטעטש ןקניניילק םעד ןיא זיא 1696 רָאי ןיא;א

 ַא םיא ןבָאה ןרעטלע יד .עלעגניי ַא ןרָאוװעג ןריונעג --- ,ָאקָארָאמ דנַאל

 -רַאפ ַא ,רעטמולחרַאפ ַא ןסקַאוועג זיא עלעגניי סָאד .םייח ןבעגעג ןעמָאנ

 -סיוא םייח לגניי םעד ןופ זיא רעטעּפש ןרָאי טימ .רעטקנעברַאפ ַא ,רעטכַארט

 ייב ןטייקכעלנעזרעּפ עטסקיטכניל ןוא םינואג עטסערג יד ןופ רענייא ןסקאוועג

 רעד ףיוא שוריפ ןסיורג ַא ןבירשעגנָא טָאה רע ,טלעוו רעצנַאו רעד ןיא ןדיי

 סלַא ןדיי ייב טניורקעג ןרָאװעג זיא ןעמָאנ ןייז .טמירַאב ןרָאװעג ןוא הרות

 ןענעז סָאוו ,םירפס טסַאפרַאפ טָאה ,רטע-ןביא םייח 'ר ."םייחה-רוא, רעד

 ,ָאקָארַאמ ןיא זיא רע .תורוד עקיבייא ףיוא ןדיי רַאפ סרעזייוו-געוו ןרָאוװעג

 זיא רע .טכַאמ רעד ןופ תורצ עקידארומ ןענַאטשעגסיױא דנַאל-םייה ןייז ןיא

 ןייז ןופ רע זיא ,טיוט םוצ ןרָאוװעג טּפשמרַאפ ןיד-תיב ןשיבַארַא ןַא ךרוד

 טָאה טרָאד .עילַאטיא דנַאל םעד ןיא טרַאּפשעגנָא ןוא ןפָאלטנַא דנַאל-םייה
 רעטרעדנוה טָאהעג ,תובישי טעדנירגעג ,טייצ ?קיטש ַא ףיוא טצעזַאב ךיז רע

 .םידימלת

 -עגסיוא טָאה רע .עילַאטיא ןיא ןסעזעגנייא טשינ רע זיא רעבָא ונַאל;

 -עג ןרָאי ענייז עלַא טָאה רע ואוו ,טָאטש רעד וצ ,םילשורי ןייק טרעדנַאװ

 -ימלת לָאצ עקינייו ַא טימ זיא רע .טפַאשקנעב רעקידלַאוװעג ַא טימ טחַאג

 -רעל תפצ ןייק קעװַא רע זיא טָאטש רעד ןופ ,םילשורי ןייק ןעמוקעגנָא םיד

 יד ןופ םירבק יד ףיוא ןעוועג חתטשמ ךיז רע טָאה טכענ ןוא געט .הלבק ןענ
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 :תפצ טָאטש רעד ןיא טבעלעג םיא רַאפ ןבָאה סָאװ ,םילבוקמ-ילעב עסיורג
 -עג רטע-ךביא םייח 'ר טָאה ָאד ךיוא .לאטיוו םייח בר ,שודקה י"רַא רעד
 -רעפ ןוא ןביז ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא רע .הבישי עסיורג ַא טעדנירג
 ."רָאי קיצ

 .ּפָאק ןופ ןגיוא יו טיהעג ווירב-סוחי םענעטעמרַאּפ םעד טָאה ןעמ
 יב ,םהרבא רעטָאפ ןייז טקנעדעג זיולב טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 ,ןברָאטשעג זיא םלאומש רעטומ יד .קיצנייא ןוא ןייא ןעוועג זיא רע ןכלעוו
 יי ,דניק ַא ןעוועג זיא רע ןעוו

 ןוויטימירּפ ַא ףיוא ןשטנעמ טלייהעג טָאה ,יפַאס ןופ אפור רעד ,םהרבא
 זיא רע .טלַא ןוא גנוי וצ ,דיי ןוא רעבַארַא וצ ןפורעג םיא טָאה ןעמ ,ןפוא
 -ןצניירדַא טָאהעג ביל טָאה רע .רעטמולחרַאפ א ,רעליטש ַא שטנעמ ַא ןעוועג
 ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןריצַאּפשמורַא ,ןענרעל ןוא ןשרָאפ ,םירפס ןיא ןקוק
 טימ םענעי ןפלעה ןוא ,טלעוו סטָאג ןופ פעטשנייא םעד ןיא ןטכַארטנירַא
 ןוא רעצכעטיירק טימ טצונַאב ךיוא ךיז טָאה רע .טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ
 העידי לקיטש ַא טָאהעג טָאה רע .ןשינעכערּפשּפָא ןייק טשינ רעבָא ,ןזָארג
 -ַארַא ןוא שיאערבעה ןיא טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,רעכיב יד ןופ ןיצידעמ ןיא
 -עג ןוא טנרעלעג ןוא פממעל-ליוא ַא ייב טכענ עצנַאג ןסעזעג זיא רע .שיב
 יו ןוא ןטייקנַארק ןופ תוביס יד ,רעּפרעק ןכעלשטנעמ ןופ המכח יד טשראפ
 .ןקילגמוא ןרעדניל ןעק ןעמ ױזַא

 ןעגנַאגרעד טשינ לָאמנייק ןוא רָאטקָאד א ןרעוו וצ טמולחעג טָאה רע
 ןבילבעג ןוא טלעוו רעסיורג רעד וצ ןסירעג ךיז טָאה רע .לּפַאטש ןטשרע םוצ
 טָאה םולח רעד .יּפַאס ןופ ךעלסעג עניירמוא ,עגנע יד ןיא טשטעווקעגנייא
 -ענ זיא רע ןוא םיא ןופ ךיז ןוטעגּפָא טשינ ,ןבעל עצנַאג סָאד טײלגַאב םיא
 ענעגַאלשרעד עמערָא יד ןפלעה סעּפע טימ טנעקעג טָאה רע זַא ,ךעלקילג ןעוו
 | | ,לטעטש ןייז ןופ

 -נייא ,עטרַאדעגנייא ןעמוקעג ןענעז גנוניואוו רעמערָא ןייז ןיא םיא וצ
 יד ןיא ,ןטיײקנַארק עטסיוו ערעייז טימ ,רעדניק ןוא רעבייוו ,ןדיי עטרַאוװקעג
 -עג ייז טָאה רע .ףליה ןטעבעג ןוא גָאט ןדעי ןעמוקעג ייז ןענעז רעקילדנעצ
 .ןענַאוו ןוא ןעילב ,ןייגרַאפ ןוא ןסקלַאװ ןעז
 ,ענעסעזעגנייא ןוא עקידנרעדנַאװ ,רעבַארַא ןעמוקעג םיא וצ ןענעז סע |
 ןופ ,לדייב ןופ ,דלעמ ןופ ,טיירב ןוא טייוו ןופ ןעמוקעג .עמערָא ,עטכשוחרַאפ
 .ּפָארַא ןקור סלזייא ןופ ןוא ,ליאַאמזיא ןבָארג ןופ זיוה-עפַאק םעד

 .ןגיוא עקידנשעל ,רעדילג עטמירקעגסיוא ,ןעגנול :ײלרעלַא ןטיײקנַארק
 ךַאמש ןיא טנערברַאפ ןרעוו ,ןקיטייוו ןיא עקידנעייגסיוא ,עקידלּפאצ רעדניק
 -עג רע טָאה ,ןעוועג טשינ זיא האופר ןייק ןוא ןדלַאה ןיא טקיטשרעד ןוא
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 ןוא טייקניירמוא ןנעק טפמעקעג .טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ טימ טלייה

 ןעמוקעגסיוא םיא זיא לָאמנייא טשינ .שינעכערּפשּפָא ןוא ץומש ןגעק ,ףושיכ

 -עג טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,ןייּפ ,ךַאמש ,רעטרעוו-לדיז ,ּפעלק ןייטשוצסיוא

 .טלָאװעג טָאה רע יו ױזַא ,ןוטעג ןוא ּפעלק ןוא תוללק ןעמונרַאפ ,ןזָאל

 עכייר יד ןיא ןפורעג םיא טָאה ןעמ .ןעמעלַא ייב טבילַאב ןעוועג זיא רע

 ,סמערַאה ענעסָאלשעננייא יד ןיא ,םיטַאבעלַאב עשיבַארַא עבושח וצ רעזייה

 "עג ךיז ןבָאה'ס ואוו ,ךעלרעמיצ עגנע יד ןיא ,דלעפ ןיא ךעלדייב יד ןיא

 ערעייט טימ עטרעטסַאלפעג ןבוטש ןיא ,תושפנ ןצפופ זיב ןעצ ןופ טעשטרָאה

 ןוא גנוריצ ,רעּפוק ןוא שעמ ,רעכיּפעט ןופ ןלעמעג ערַאברעדנואוו ,רענייטש

 ןיא טײקשיטַאבעלַאב עצנַאג סָאד ואוו ,ןבוטש ןיא ןוא ,ןעננוריּפַארד ערעיימ

 ןַא ןוא תושפנ ןעצ רַאפ לצַארטַאמ ןקידורב ,םענעסירעצ ַא ןופ ןענַאטשַאב

 טוג ןעמעלַא ֹוצ ןעוועג זיא רע .ּפָאט-רעייפ רענעכָארבעצ ,רענעשַאלעגסיױא

 עדעי ןרעייש ןוא ןקינייר טזומעג ןעמ טָאה גָאזרַאפ ןייז טיול .ננערטש ןוא

 עטקַאהרַאפ יד ןכַאמפיוא ,רעקנַארק ַא ןעוועג זיא סע וואו ,זיוה ןופ ךַאז

 -ַּפִא יא רע .ּפעל ןוא טננעה יד ןשַאוו ,רעסַאוװ-קנירט סָאד ןכַאק ,רעטצנעפ

 -עג ךיז טָאה רעּפרעק רענעגייא ןייז ,טכענ עצנַאג ןקנַארק ַא ייב ןסעזעג

 ,ןשַאװעג ,דניק ןקנַארק ַא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא רע .טייקדימ ןופ ןכַארב

 ,האופר ַא טָאנ וצ ןטעבעג ליטש ןוא טנייוועג ,טלייהעג ,טרימשעג ,טקיניירענ

 -נַאב יד ,ןצכערימש ןוא ןליוא יד ,ענייז רעצכעטיירק עטכַאקענפיוא יד ביוא

 ןייז ,ןפלָאהעג ןבָאה ייז זַא וליפא ןוא ,ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סענַאק ןוא סעק

 .ןבעל ןקיטכיט ןייז ןופ טונימ עדעי טָאג טימ ןטפָאהַאב ןעוועג זיא ץרַאה

 זַא ,טָאנ ןטעבעג ןדיי ןבָאה ךעלמישרדמ-יתב עלעקנוט ,עניילק יד ןיא

 ןייז לָאז אפור רעד ידכ ,רַאטַאנעביא סהרבא אפור םעד תוחוכ ןבעג לָאז רע

 ןטעשטעמ עניילק יד ןיא ;גנולייה ןוא טנוזעג ןעננערב ןוא חילש רעטוג ַא

 ןקיבילגמוא םעד ןטיהסיוא לָאז רע ,ןַאללַא ןטעבעג רעבַארַא ןבָאה ,יפַאס ןופ

 יד ןוא עגנַאל ןייז םיא ןלָאז ןרָאי יד ןוא ,ןייּפ ןופ רַאטַאנעביא םהרבא דיי

 . . .עטסרַאטשעג -- תוחוכ

 ןיא טניואוועג טָאה ,םיהַארביא --- ןפורעג םיא טָאה ןעמ יווװ --- םהרבא

 לדנַאװ-לדנַאה ַא ןעגנַאנעגנָא טרָאד זיא גָאט ןצנַאג ַא ואוו ,עלעסעג לָאמש א

 ,רעלדנעה-ּפעט ,רעגניווצַאב-ןעגנַאלש ,רעפיוקרַאפ-םימשב ,םירחוס:רעסַאוװ ןופ

 וצ ײלרעלַא ןליוא ןוא ןלערק ,רעכיּפעט ,רעצכעטיירק ,שיפ ןופ רעפיוקראפ

 עלעסעג סָאד .ייז וצ ןטסולג ןלָאז רענעמ יד זַא ,ןעיורפ ןופ רעבייל ןבלַאז

 .לייה רעקיזיר ַא וצ טריפעג טָאה סָאװ ,רעיוט ַא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה

 ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןרעיומ עקיזיר עקיד טימ טלעטשרַאפ ןעוועג ןיא ?ייה יד
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 ַאקָארַאמ ןיא טפַאשרעה רעשיזעגוטרָאּפ רעד ןופ טייצ רעד ןופ טמַאטשעג

 .טָאטש רעד רַאפ גנוצישַאב ןוא גנוטסעפ ַא ןעוועג זיא ןוא

 ןופ ךיירגינעק סָאדװ :ןפורעג ?ייה-גנוטסעפ יד ןעמ טָאה יפַאס ןיא

 דַארַא .קינייוװעגניא ןוטעגּפָא טרָאד ךיז ןבָאה ןכַאז עסואימ ײלרעלַא ,"?ווייט

 עלידעכָאק טימ ,ןצרַאה ןיא גנוטסולג טימ ןעיורפ עטרעיילשרַאפ עשיב

 -יילגַאב ןיא ןטכַאנרַאפ עיולב יד ןיא טעבנגעגניירַא טרָאד ךיז ןבָאה ,ןטולב

 .ארומ ןייק טשינ םענייק רַאפ ןבָאה ןוא רלפה ןענעז סָאוװו ,םירוחב ןופ גנוט

 ןוא עטַאט ןופ טייוו ,סעביל ערעייז טריפעג טרָאד ןבָאה ךעלדיימ עשידיי

 ,רעכערברַאֿפ ,תורוחס ערעייז טגיילעגנָא טרָאד ןבָאה םיבנג .ןניוא סעמַאמ

 עשירעכערברַאפ ערעייז רַאפ רענעלּפ טעברַאענסיױא ?ייח רעד ןיא ןכָאה

 ,טייקיורג ןוא למיש טימ ענעסקאורַאפ ןענַאטשעג ןענעז ןרעיוט יד .םישעמ

 .שינעליופ ,טיילטכייפ ,ךָאמ םענירג טימ ןעוועג טנעוו יד ןענעז קינייװװעניא

 ןבָאה ,סעשוב עפיט ,רענרעד ,ןצנַאלפ יד ןשיווצ ,ןזָארג עפיט עדליוו יד ןיא

 ןוא ןעניּפש ,סעקרעשטשַאי ,ךעלהיח-עטָאלב ,םירעוו ײלרעלַא טעיַארעג ךיז

 -עננירַא טרָאד רעניואוונייא רעשלטעטש רעקידובכב ַא טָאה ןטלעז .םידש

 ןוא םידש ןופ ןרעוו טּפעלשרַאפ טשינ לָאז רע ארומ רַאפ ,סופ א טקעטש

 -ונלג ײלרעלַא ןקיטסענ קינייװעניא טרָאד זַא ,טגָאזעג ןבָאה ןדיי .עטוג טשינ

 ןוקית א ןנירק טלעוו רעקידניז רעד ףיוא ןפרַאד סָאװ ,ןשטנעמ ןופ םיל

  םעיינ ַא ןביוהנָא ןוא ןכירקוצניירַא שינעפעשַאב קידעבעל ַא ןופ ףוג ַא רעדָא

 שינעפיט רעד ןיא ןעזעג ךעלרעּפמײשַאב טָאה ןעמ זַא ,ךיז טָאה טגָאזעג .ןבעל

 ,עקידניז ןשטנעמ וצ טייקכעלנע ןַא ןבָאה סָאװ ,םירעוו ןוא תויח לייה רעד ןופ

 ערעייז ןוא טָאטש ןיא טבעלעג קירוצ טייצ ַא טימ ןבָאה סָאװ ,עטגָאלטעג

 .גנַאגסיוא ןייק טשינ ןבָאה תומשנ

 -ןוט יד ןיא ןבָאה ,קיטש-ףושיכ וצ טניונעג ,ןביױלנרעבַא טימ רעבַארַא

 ,תישעמ עדליוו טלייצרעד ,סעקלויל קידנרעכיור ,רעזייה-עפַאק עלעק

 םינַאלװװייט ןוא םידש יד ואוו ,גנוטסעפ רעטלַא רענעטלָאשרַאפ רעד ןגעוו

 תומשנ יד ךיז ןעניפעג טרָאד זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז ייז ךיוא .ןגיניק ןעוע

 -עג טשינ ןבעל םייב ןבָאה סָאװ ,רעכַאמ-קזוח ,םינצל ןופ ,עקיביולגמוא ןופ

 .קיבייא ףיוא ןרָאװעג ןטלָאשרַאפ ייז ןענעז ,ןטָאבעג סַאללַא ןרעה טלָאוו

 עגנוי טרעטשעג טשינ ןבָאה ,ןשינערעהוצנָא עטסיוו ןוא דייר --- אמזוג יד

 ןטימ ןיא ,ןטכַאנרַאפ יד ןיא ?ייה רעד ןיא ןעמוקוצניירַא ךעלרָאּפ עטבילרַאפ

 ךעלדיימ .גנוסענרַאפ ןוא םולח ןיא ןייגרַאפ ,טפַאשביל ןיא ןליּפש טכענ יד

 סָאד .ןקָארשעגּפָא טשינ ךיז ןבָאה ,עשידיי ייס ,עשיבַארַא ייס ,ךעלגניי ןוא

 עטוג טשינ ןופ ייס ןוא טָאג ןופ טנַאה רעד ןופ ייס טיירגעגוצ ןעוועג זיא טרָא

 | עביל --- רַאפ
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 גָאט ןטימ ןופ טייצ ךעלקערב ןסיײרקעװַא טגעלפ רַאטַאנעביא םהרבא|

 ידכ ,לייה רעד ןופ שינעפיט רעד ןיא ןכירקרַאפ לאומש ?גניי ןייז טימ ןוא

 אפור רעד טָאה ךיז ייב בוטש ןיא .ןסיוו ןוא תונושכ ןענרעל וצ םיא טיט

 ,ןסירעגפיוא ריט יד ךיז טָאה עלייוו עֶלַא ,טונימ עקירעביא ןייק טַאהעג טשינ

 טָאה סע ןוא ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה טנַאה עטסיירדיטשינ ַא רעדָא

 ַא ,ןַאמ םענעכָארבעצ א טימ ןעמַאזוצ ןייוועג א ,יירשעג ַא טרַאּפשעגנײרַא

 ךָאנ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעדניק עקנַארק עכעלטע טימ ייורפ רעטקיטייוועצ

 למעק ןופ ןקור ןופ רעדָא ,לזייא ןַא ןופ טָאה רעבַארַא ןַא .האופר ןוא ףליה

 ,רעבייוו יד ןופ ענייא .דניק ַא ,רעדורב א ,ןטַאט ןקידססוג ַא ןגָארטעגּפָארַא

 ןגיובעג ,אפור םוצ ןיירַא ןקנַארק םעד טימ זיא טליהרַאפ ןוא טרעײלשרַאֿפ

 רעד זַא ,טסיירט ןוא טייקסטוג סאיבנ םעד טימ ןריױאוושַאב ,ןעיירד ןיא ךיז

 | --.ןלייהסיוא זומ אפור

 ,טָאג ןופ חילש ַא יװ ,ןקילייה ַא ןיא יװ טביױלגעג םיא ןיא טָאה ןעמ

 ןעק ,ןייוו ןיא ןרערט ןעלדנַאװרַאפ ןעק סָאװ ,רעכַאמ-ףושיכ ַא יו רָאנ רעדָא

 ןעגנערב ןוא טוט םעד ןגָאירַאפ ,ןטײקנַארק עלַא ןביירטרַאפ ,רעייפ ןעגניפש

 .גנוזענעג

 ןוא ןליוו ןבעגעגניירַא ?אומש ןוז ןייז ןיא טָאה אפור רעד םהרבא

 סָאד .רעּפרעק ןכעלשטנעמ ןגעוו ןגָאז רעכיב יד סָאװ םיא טנרעלעג ,טפַארק

 ,ןגיוא עטמולחרַאפ טימ ,ןענרעל סָאד ןוא דייר יד ןעמונעגפיוא טָאה ?גניי

 ןלאומש ןעמונעגטימ ךיוא טָאה אפור רעד .חומ ןייז ןופ טייקפרַאש רעד טימ

 .עקנַארק וצ ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,ןגעטש ןוא ןגעוו יד רעביא

 עמערַאװ ַא ,ןגיוא עמערַאװ ,םינּפ ןקידנור ַא טימ ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע

 ליפ טשינ טָאה רע .םינּפ ןייז טמערעגמורַא טָאה דרָאב עצרַאװש ַא ,עמיטש

 טלָאװעג רָאנ טָאה רע ,טָאג ןופ טגנַאלרַאפ ליפ טשינ ןוא ךיז רַאפ טרעגַאב

 ידנַאהַאב םייב ןרעוו טלכיורטשעג טשינ ,הלילח ,לָאז רע ,המכח רעמ ?סיבָא

 | .עקנַארק יד ןעל
| 

 יד סָאװ קיטש עדליוו יד טפמעקַאב תוחוכ עלַא טימ טָאה אפור רעד

 ןופ טולב :לשמל יװ ,עקנַארק ןלייה םייב םצונַאב ןבָאה ןדיי ןוא רעבַארַא

 -עכערּפשּפָא ,זיימ עטנערברַאפ ןופ ׁשֵא ,עטיוט ןופ ?גענ ,זיימרעדעלפ ,ץעק

 עג ןעוועג זיא המחלמ ענעסיברַאפ קידתונשקע ןייז .תועימק ײלרעּפַא ,ןשינ

 קינײװ טָאה רע .םי ןקידנזיורב ןיא רעסַאװ ןּפָארט ַא ןסינוצניירַא יו ןכילג

 .ןוטפיוא טנעקעג

 םענעפרָאװרַאפ א ףיוא ןטירעג אפור רעד םהרבא זיא גָאט א לָאמניײיא

 דימ ןעוועג זיא רעטייר רעד .קיטשרוד ןוא דימ ןעוועג זיא דרעפ סָאד .געוו

 .רעבירג ,דמַאז ,רענייטש טימ לופ ןעוועג זיא געוו רעד ,טכַאמשרַאפ ןוא
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 ןיא ךיור רעילב א ןוא דלעפ ןיא ?דייב ַא ןעזעג ךיז טָאה סנטייוורעדנופ

 .ּפָאט-רעייפ ןקידנענערב ַא ןופ ןעננַאנעגפיוא

 -ענוצסיוא ידכ ,געוו ןופ טגױנעגּפָארַא דרעפ ןייז טימ טָאה אפור רעד

 ןעמוקענוצ זיא רע .דרעפ ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ רעסַאװ לסיב ַא ץעגרע ןעניפ

 ןגעמרַאפ סָאד ,החּפשמ עסיורג עשיבַארַא ןַא ןפָארטעגנָא טרָאד ןוא ?דייב םוצ

 ,םָאט רעייפ רעד ,סעטַאמש עכעלטע ןיא ןענַאטשַאב זיא החּפשמ רעד ןופ

 "רַאפ דרע רעליוה רעד ףיוא ןגעלעג זיא דניק ַא ,רעסַאװ-לגָאל ַא ,ץעק ייווצ

 טּפַאטעג ןוא ןוטעג קילב א טָאה אפור רעד .רעביפ ןקידנענערב ןיא טכַאמש

 | .דניק םייב סלוּפ םעד

 -ידרעייפ טימ רעבַארַא רעטראדעגסיוא ,רעקיכָאנק ַא --- סָאבעלַאב רעד

 | ;ןוטעג יירשעג ַא טָאה ,ןגיוא עק
 ןייב זיא ַאללַא ,ןבעג טשינרָאג ריד ןעק ךיא ?רעדמערפ וטסליוו סָאו ---

 | .דניק ןייז ןעמענוצ ליוו ןוא ַאפַאטסומ טכענק ןייז ףיוא

 ,ןעװעטַאר סע לעוװ ךיא .טניירפ ןיימ ,ןעװעטַאר ןעמ ןעק דניק ןייד --

 ךָאנ טעװ ַאפַאטסומ טכענק ןייז רעבָא ,ןליוו סַאללַא טשינ זיא סע --

 .דניק םעד ןרימשנייא טולב ןטימ ןוא ץַאק ַא ןליוק טעװ רע .וואורּפ ַא ןכַאמ

 ,טשינ ביוא ןוא ןבעל ףרַאד דניק סָאד זַא ,ןמיס א זיא רעסעב ןרעוו טעוו

 .ןלעטשנגעק טשינ ךיז ,רעניד סאיבנ ןופ רעטסקירעדינ רעד ,ךיא לעוװ

 זיא רע .ןענרָאצ טעוװ טָאנ .ַאפַאטסומ טניירפ ןיימ טשינ סָאד וט ---

 ןיא טקישענ ךימ טָאה רע .ןרעוו טנוזעג לָאז דניק ןייד ליוו ןוא רעטוג ַא

 ,סעטַאמש ןוא רעכיט עלַא רימ ביג וד .אפור רעד םיהַארביא ןיב ךיא .טייצ

 טנוזעג טעוװו דניק סָאד ןוא רעצכעטיירק ןבעג לע ךיא ,רעסַאוװ ּפֶא ךָאק

 | .עירָאלַאמ זיא סע .ןרעוו

 -עג מויב .חילש סטָאג טשינ טזיב ,רעדמערפ ,ןענַאד ןופ קעװַא ייג ---

 ןוא סניימ זיא דניק סָאד !רעסַאװ ןייק טשינ בָאה ךיא ,רעסַאװ ךָאנ ןעמוק

 .ןַאללַא ןופ זיא ןליוו רעד

 רעקיצילב ַא ןיא ןוא ץעק יד ןופ ענייא ןוטעּפ ּפַאכ ַא טָאה רעבַארַא רעד

 טָאה טולב .זדלַאה םעניא ןוטעג טינש ַא רעסעמ ַא טימ רע טָאה ,טייקנילפ

 ןפָאלעגוצ ןוא טולב סָאד טשטעווקעגסיוא טנעה יד טימ טָאה רע .טצירּפשעג

 ,דניק םוצ

 .(  ?יירשעג ַא טימ טנעה עדייב ייב טּפַאכעגנָא םיא טָאה אפור רעד

 ךיא .דניק ןגייא ןייר רעביא טיט םעד טסגנערב !טשינ סע וט --

 ,ןזָאלרעד טשינ 'סע לעוװ

 -נײרַא ךיז ןבָאה סע .רענעמ ערייב ןשיווצ שינעלגנַאר ַא ןרָאװעג זיא סע

 -קַאועצ ,עטקידורברַאֿפ ,ענעסילשעגּפָא ,רעבייוו יירד סַאּפַאטסומ טשימעג
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 טָאה סע ואוו ןגָאלשעג ,רָאה יד ייב ןסירעג ךיז ןבָאה םענייאניא עלַא .ענעס

 ּפעלק עכעלמע טימ טָאה רע .רעקיטפערק א ןעוועג זיא םהרבא .טזָאלעג ךיז

 ןבעגעג ,רעכיט ןיא טליהעגנייא דניק סָאד טָאה רע .רעבַארַא םעד טכיױטַאב

 ערעדנַא יד ןוא רעכייוו יירד יד .דרע רעד ףיוא;טצעזעגקעווַא ךיז ןוא סנּפָארט

 םיא טיירג ןעוועג ןוא ןדמעדפ םוצ ךיז ןסירעג ,טעשטיווקעג ןבָאה רעדניק

 רַאֿפ הללק ַא ןטעבעג ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאפעג ,טרעמָאיעג ,ןעגנערבוצמוא

 .ןקיבױלגמוא ןדמערפ םעד רַאפ

 רעד .דניל ןקנַארק םייב ןסעזעג אפור רעד זיא טייצ העש ַא רעביא |

 יעג א ןביוהוצנא רעדיוו ל?יופ ןעוועג זיא רע .ךיז וצ ןעמוקעג זיא רעבַארַא

 "נגעק ךיז סָאװ וצ .דניק ןטימ ןוט ץלַא אפור םעד טזָאלעג רע טָאה ,געלש

 ? ןלעטש

 -ּפִא טָאה רעביפ רעד .רעסעב ןרָאװעג דניק םעד זיא גָאט ףיוא טעּפש

 -סיוו ַא -- ןצרַאה ןיא ,?דייב עמערָא סָאד טזָאלרַאפ טָאה םחרבא .טזָאלעג

 .םיליחת ןופ רעטרעוו ןּפיל יד פיוא ,ןייוועג ַא --- זדלַאה ןיא ,רעיורט רעט

 -עג אפור םעד םהרבא וצ זיא טכַאנייב לָאמנייא ;רעטעּפש טייצ ַא טימ

 ןעמוקל ןיוש זומ רע זַא ,ןייועג ַא טימ טנגעג רעטייוו ַא ןופ חילש ַא ןעמוק

 טָאה רע .טלקנעווקעג טשינ ךיז טָאה אפור רעד .דניק קנַארק ַא ןעועטַאר

 ןיא חילש םעד ןופ ןריפ ךיז טזָאלעג ןוא דרעפ ןייז ףיוא טצעזעגפיוא ךיז

 ןדנוצעגרעטנוא ןעמ טָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא .ןירַא טכַאנ רעפיט רעד

 גנוי סמחרבא .ןטייז ריפ עלַא ןופ ןענערב ןעמונעג טָאה סע ,זיוה סמהרבא

 ןיא ?אומש לגניי עקירעי-יירד סָאד ןשטעװקוצניירַא ןזיווַאב ךָאנ טָאה בייוו

 .ןײרַא ?סעג ןיא רעטסנעפ ןכרוד ןפרַאוװעגסיױרַא סע טָאה ןוא ?צַארטַאמ ַא

 -עּפש געט עכעלטע ןיא ןוא ןדנואוו-דנַארב עקרַאטש ןעמוקַאב טָאה ןיילַא יז

 -ניצרעטנוא םעד טּפַאכעג ןעמ טָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא ,ןברָאטשעג רעט

 יצ ןוואורּפסיױא טלָאװעג טָאה סָאװ ,ןַאמ רעבלעז רעד ןעוועג זיא סע .רעד

 -רעד א ןופ טולב ןטימ ןרימשנייא סע טעװ רע ןעוו ,ןבעל טעוװ דניק ןייז

 סָאװ ,אפור ןשידיי םעד ןייז ?חומ טנעקעג טשינ טָאה רע .ץַאק רעטעדרָאפ

 .טָאג ןייז ןוא ןַאּפַאטסומ -- םיא ןשיווצ טשימעגניירַא ךיז טָאה

 ילוׁש רעד טליפעג ךיז טָאה םהרבא .,ןרָאװעג טנערברַאפ זיא זיוה סָאד

 רַאפ ןבעל סָאד ןלעטשנייא םענעגייא ןייז בילוצ ,טיוט סבייוו ןייז ןיא רעקיד

 "זיוה ןייז ףיוא קילגמוא ןַא טנעה ענענייא יד טימ טכַארבעג רע טָאה ערעדנַא

 ןפמעק ןיילַא רענייא טשינ ךָאד ןעק רע .ןפלעה טשינ וליפַא ןעק רע .טניזעג

 .שינרעטסניפ ןוא סנבילגרעבַא ןופ רענייטש ןטלצרָאװעגנייא ןַא ןגעמ

 -ןייא ןעוועג זיא טייקנַארק .ַא .טרעטלעעג ךיז טָאה אפור רעד םהרבא = |

 ןּפָארט ךָאנ ןּפָארט םיא ייב ןשָאלעגסיוא ןוא ןגיוא ענייז ןיא טקיטסענעג
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 זיא ,רָאי ןצעביז םיוק ןעוועג טלַא זיא ,ןוז רעקיצנייא ןייז ,לאומש ןעוו .טכיל

 -וצ זיא רעטלַא רעד .דימ ןוא דנילב ןעוועג ,אפור רעטלַא רעד ,רעטָאפ רעד

 -סיוא ןוא טייצ ַא ףיוא ָאקָארַאמ ןוָאלרַאפ לָאז רע זַא ,ןוז םוצ ןענַאטשעג

 ןעוו םעדכָאנ .ןיצידעמ ןוא המכח ןרידוטש זירַאּפ טָאטש רעד ןיא ןרעדנַאוו

 -קירוצ רע לָאז רָאטקָאד ןרעוו ןוא המכח גונענ טימ ןּפַאזנָא ךיז טעוװ רע

 ,רעניואוונייא עניה יד ןלייה ןוא ָאקָארַאמ ןייק ןעמוק

 עניילק יד ךרוד טיולבעננײרַא טייקיטכיל יד טָאה ןנרָאמירפ םענעי

 ןופ רעמָאיעג םעד טימ םענייאניא ,םהרבא אפור ןופ בוטש רעד ןיא רעטסנעפ
 ךיז טָאה סָאװ ,גנַאזעג עקיגָאטנייא סָאד ןוא ל?זייא ןופ ןעשזריה סָאד ,למעק

 שמש רעשיבַארַא רעד ואוו ,טעשטעמ ןשלטעטש ןופ למערוט ןופ ןגָארטעג

 .טעבעג ןגרָאמירפ סָאד טָאג ןבענוצּפָא רעדירב עקיביולג יד ןפורעג טָאה

 חומ םעניא ,ליד ןפיוא סיפ ערַאד יד טלעטשענּפָארַא טָאה אפור רעד

 ןלייה טשינ טנייה טעוװ רע :לּפענ ַא ךרוד יוװ ןכָארקעג ןעקנַאדעג יד ןענעז

 ,עכעלקילגמוא יד ןטסיירט טשינ ,ענעגָאלשרעד ןפלעה טשינ ,עקנַארק ןייק

 ןייז טימ ןדייר זיולב טונייה טעוװו רע .אפור ַא ןופ חוכ ןייז ןיא ןביולנ סָאװ

 רעטציא טָאה , רַאטַאנעביא םהרבא .ןייז סע ןלעװ דייר עטצעל יד .ןלאומש
 ,םיא וצ ךיז טרעטנענרעד סָאװ ,טיוט ןגעוו טכַארטעג גָאט ןופ טרובעג ןטימ

 ןיא רעסַאו לכלַאװק א וצ ןבעל קידנעייגסיוא ןייז רע טָאה ןכילגרַאפ ןוא

 ,ןּפָארט ןטצעל םעד סיוא טשעל ןוז עקידנענערב יד סָאװ ,רבדמ רעד

 ןטכױלַאב ,רעקיטכיל ןוא רעלעה ןרָאװעג זיא טייקיולב עקינָאטרַאפ יד

 -עג טָאה רע .ןעזעג טשינ טייקיטכיל יד ןיוש טָאה םהרבא .בוטש עמערָא יד

 ַא ּפֶא טיג שטנעמ רעד סָאו םעד ןופ ,ור רעקיגָאטרַאפ רעד ןופ טלכיימש

 -ַארַא םעד ןופ גנַאזעג סָאד רע טרעה טָא .גָאט םעיינ ןייז רַאפ טָאנ וצ ביול

 םעד הפילח ןופ ןענעוװוַאד תירחש סָאד רע טרעה טָא ןוא ,שמש ןשיב

 -רַאפ ?מעל רעד ךיוא טוט ױזַא .טעברַא גָאט ןייז וצ ךיז טלייא סָאװ ,דימש

 רעד ךיוא ,ױזַא טוט רעמַאק ןיא לסּפעש סָאד ,?מיה םוצ ּפָאק םעד קידנסייר

 ,ןיּפש יד ןוא גילפ יד ךיוא ןוא ןבעל ?יוו דרע רעד ףיוא קידנכירק םערָאװ

 .גילפ יד טקוצרַאפ סָאװ

 ריט יד .ןפָאלשעג קַאמשעג ןוא ץַארטַאס ַא ףיוא ןגעלעג זיא לאומש

 ןייז ,דיזַאי רעבַארַא רעדנילב רעד ןעמוקעגניירַא זיא סע ןוא טנפעעג ךיז טָאה

 -עגסיוא ענייז טקערטשעגסיוא טָאה רע .ליד ןרעביא טּפַאלקעג טָאה ןקעטש

 ;רעמָאיעג ַא טימ סיױרַא ןוא אפור םענופ טייז רעד וצ ןגיוא ענעשַאל

 ןיא אללַא ,םיא ןיא טקנאצ ןבעל ?סיב סָאד ,.,דעמכַא ,דניק ןיימ --- 

 ,םהרבא סע טסייוו וד .ךיא ןיב רעקידניז ַא ,ףליה ןייק טשינ טקיש ,זגורב

 סָאד ןטימענסיוא לָאמ עלַא ,טלדנַאהַאב טוג טשינ ךיא בָאה רעבייוו עניימ
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 ןיימ ןפלעה ןעק סָאװ רעקיצנייא רעד וטזיב טציא .טייקיטכערעג יד ןוא ץעזעג

 .דניק

 ףליה א !ייז ןענעז טָא .דיזַאי ,רעצכעטיירק ריד רַאפ בָאה ךיא ---

 ! גנונעפָאה יד טשינ רילרַאפ ,דניק ןייד וצ ןעמוק טעוו

 ןיימ ןופ ןוטעגּפָא גנַאל ןיוש ךיז ןבָאה טסיירט יד ןוא גנונעפַאה יד ---

 עז ?גילפ סטָאג רעבָא ,וטזיב דיי א .םיחַארביא ,רעקילייה ַא טזיב וד .לעווש

 ,ריד רעביא טיײרּפשעצ ןענ

 רעבַארַא םעד טגנַאלרעד טנעה עטקערטשעגסיוא טימ טָאה םהרבא

 .ןצנַאלפ עטנקירטעג ,רעטעלב עקידנקעמש
 וצ סָאד דניק םעד ביג ןוא ,דיזַאי ,רעסַאוװ סייה ןיא ּפֶא סָאד ךָאק --

 ,ןפָא ןייז ןלָאז רעטסנעפ יד .ןעמוק טעװ גנוזענעג א .ןעקנירט

 ,טניירפ ןיימ ,םיהַארביא ,ןכָארבעג ןוא ךַאװש זיא לוק ןייד ---

 רעד ןופ ןדייש וצ ךיז ןעמוקעג זיא טייצ יד .ךימ ןזָאלרַאפ תוחוכ יד ---
 -נגעק טשינ ךיז ןענעק רימ ןוא טָאג ןופ ןליוו רעד זיא סָאד .טלעוו רעקידניז

 .ןליוו םעד ןלעטש

 ;טגָאזעג ןוא ליד ןרעביא ןקעטש ןטימ טּפַאלקעג טָאה רעבַארַא רעד

 .םיהַארביא ,ןײגקעװַא ןייד טימ יפאס ןיא רערעטסניפ ןרעוו טעוו סע ---

 טניירפ ןיימ ,שינרעטסניפ ןייז ךיוא זומ טכיל ָאד זיא סע ביוא ---

 ,.ןכש ןוא

 יד וצ רענניפ ַא טגיילעגוצ ,ּפָאק םעד ןגניובעג טָאה דיזַאי רעדנילב רעד

 סאפור םער טזָאלרַאפ רע טָאה ןעקנַאדעג עקיטניוו ּפָאק ַא טימ ןוא ןּפיל

 | .בוטש

 ןופ דייר יד וצ טרעהענוצ ךיז טָאה רע .ךאוו ןעוועג ןיוש זיא לאומש

 ,רעטָאפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ,רעגעלעג ןופ ּפָארַא זיא רע ,רענעמ ייווצ יד

 .רעיורט טימ ןָא ךימ ןליפ ,דייר ענייד ,עטַאט ---

 | : ןוטעג לּפַאצ א ךיז טָאה םהרבא

 טשינ לָאמנייק ןעמ ןעק:ףָאלש םעד .טוג .ןוז ןיימ ,ךַאו ןיוש טזיב וד ---

 ,ןדיי יירד ןעמוק ריר טימ ןלָאז ןוא סָאג ןיא סױרַא ייג .ןקיטעּפשרַאפ

 רעבָא ךיז טָאה רע .,ןרערט טימ ןרָאװעג טפיפעגנָא ןענעז ןגיוא סלאומש

 ןיא ןבָאה רעטעּפש עלייוו ַא ןיא .השקב סרעטָאפ םעד טלעטשעגנגעקי טשינ

 .ןדיי יירד טנַאּפשעגניײרַא רדח

 עלופרעצ טימ ,ןצַארטַאמ עקירעדינ יד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה ייז

 םינּפ ןופ טיוה סנעמעוו ,ןרעייז אפור ןדנילב-בלאה םעד ףיוא טקוקעג ןקילב

 סָאװ ,רעטעלב עקידנענאיװ יד וצ ןכילנעג ןעוועג העש רעקיטציא רעד ןיא זיא

 ,סרעמוז ףוס יד ןיא רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ
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 ךעליירג טָאה רע .טייצ ןייק ןרילרַאפ טלָאװעג טשינ טָאה אפור רעד

 -עגמוא טרַאװ ןוא ןקור ןרעטניה םיא טייטש תומה ךאלמ רעד זַא ,טסואוועג

 ;ךות םוצ ןטָארטעגוצ ךיילג רעבירעד זיא רע ,רעכיז רעבָא ,קידלוד

 תודע ןייז טלָאז ריא .טניירפ עניימ ןפור טזָאלעג ךייא בָאה ךיא ---

 ,לאומש ןוז ןקיצנייא ןיימ וצ דייר עניימ ןבעגרעביא םייב

 יד ןבעגוצרעביא טייצ ָאד ךָאנ זיא סע .ױזַא טשינ דייר ,עטַאט ---

 ,ריד וצ טנעה ערעייז ןקערטש ןשטנעמ ליפ .האווצ

 ןכַאמ זומ גָאט רעד יוװ ױזַא .ןוז ןיימ ,טייצ ןייק ָאטשינ זיא סע ---

 -עי רַאפ ,טיוט ןרַאפ טרָא ןכַאמ שטנעמ רעד זומ ױזַא ,טכַאנ דעד רַאפ טרָא
 .טלעוו רענ

 יירד יד וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה םחרבא .ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא לאומש

 : ןריי

 ןייק טשינ ,ןזָאלוצרעביא סָאװ טשינרָאג לאומש ןוז ןיימ בָאה ךיא --
 ,טרָאװ ןייז ןבעג רימ לָאז רע ליוו ךיא .רעדלעפ ןוא רעזייה ןייק טשינ ,טלטג
 ידכ ,זירַאּפ ןייק ןרעדנַאװסיױא רע טעװ ,געט-רעיורט ןביז יד ךָאנ דלַאב זַא
 -עמדיוו רע לָאז טייצ עצנַאג ןייז .ײרָאטקָאד ןופ המכח יד ןענרעל וצ ןטרָאד
 םעד טָאג ןופ פליה רעד טימ ןבָאה ןיוש טעװ רע ןעוו םעדכָאנ .םעד וצ ןענ
 ןדיי עגיה יד ןפלעה ןוא ָאקָארַאמ ןייק ןעמוקקירוצ רע לָאז ,רָאטקָאד לוטיט

 ייז ןשיווצ ןסיוו ןטײרּפשרַאפ ךיוא לָאז רע .טנוזעג רעייז ןיא רעבַארַא ןוא

 -יורג רעד ןיא טנרעלעג ןבָאה טעוװ רע סָאװ ,המכח רעד טיול ייז ןלייה ןיא

 ,טלעוו רעס

 סעדעי ןוא טייז סלאומש וצ פעל יד טקערטשעג ןבָאה ןדיי יירד יד
 .ןעמונעגפיוא טרָאוו

 -ַאפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ?אומש .ןבילבעג ליטש זיא םהרבא אפור רעד

 ;ךעלרעייפ ןוא ךיוה טגָאזעג ןוא טנַאה ןייז ןעמונעג ,רעט

 -סױרַא רעטציא טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװ ,דייר יד ןכרָאהסיוא לעװ ךיא --
 .תודע יירד יד ןופ ןגיוא ןוא ןרעיוא יד רַאפ טטָאזעג

 ,רַאטַאנעביא םהרבא אמור םענופ םינּפ ןקידנשטיינק ,ןכיילב םעד היוא
 .גנושטנעב ןוא טייקילעזקילג ןופ ?כיימש ַא ןזיווװַאב ךיז טָאה

 לא א
* 

 םענייא ןיא זיא רע ןעוו ,רָאי ןצכַא ןעוועג טלַא זיא רַאטַאנעביא ?לאומש
 טנַאמרַאפ טָאה רע .זירַאּפ טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנָא גָאט-טסברַאה ןןבירט ַא
 -רַאפ םיא ןיא טָאה םהרבא אפור רעד רעטָאפ ןייז סָאװ ,תודימ ירד ךיז ןיא
 ןוא שטנעמ ןיא ,טָאג ןיא ןביולג ןפיט ַא ,ןליוו ןקרַאטש א :ךעלמענ ,טצנַאלפ
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 עשיזיוצנַארפ סָאד ,ןפיוו ?סיבַא טגָאמרַאפ ךיוא טָאה רע ,ןיילַא ךיז ןיא

 ,עטנלע ןוא עקנַארק ןלייה ,רָאטקָאד ַא ןרעוו :םולח ןכעלרעדנואוו ַא ןוא ןושל

 טשינ .טײלגַאב םולח רעכעלרעדנואוו רעד םיא טָאה טייצ רָאי ןצעכיז
 -ביורטש ,רעגנוה ,ןייּפ ,ןעגנורעטש טימ ןטלעוו עצנַאג ךרוד םיא ןזָאלענּפָא

 --- זיב ,זיב ,תוקפס ,ןעגנול

 .טרַאגעג טָאה רע סָאװ ,םעד וצ ןעמוקעגוצ ןיא רַאטַאנעביא לאומש
 .טייקכעלקריוו -- ןרָאװעג זיא םולח רעד

 ןיצידעמ ןענרעל ןיא ןוטעגניירַא ןעוועג ןבעל ןוא בייל טימ זיא רע

 ןופ םענייא ןיא רעמיצ לציּפ ַא ןיא טניואוועג ,ריזנ ַא יו טבעלעג טָאה רע

 ןטלעז טָאה רע ,לַאטרַאװק ןשינײטַאל םעניא ךעלסעג עגנע ,עקידנטָאש יד

 ְךֶאֹנ ןוא רעביירט-תוליכר ,םיצל טימ ןסעועג טינ ,טייצ טעװעלכַאטרַאפ

 ןוטענ טלָאװ רע יו ןעוועג זיא סע .יורפ א טימ טייצ ןריולראפ רענעטלעז

 -נסיורד רעצנַאג רעד ןופ טייוו ,תוריזנ ןיא ןעגנערברַאפ טעוװו רע זַא ,רדנ ַא

 .דיירפ ןוא ןעננוטסולנ ,םינונעת עֶלַא טימ טלעוו רעקיד

 -נייש רעכעלנעמ ןייז ןיא טילבעג ןוא ןסקַאוװעג זיא רַאטַאנעביא לאומש

 טכאנ ןוא גָאט זיא רע .גנוטסולג טימ טקוקעגכָאנ םיא ןבָאה ןעיורפ .טייק

 -עג םענענייא םעניא ןעקנוזרַאפ ,רעכיב ןיא ןעקנוזרַאפ ?רעמיצ ןיא ןעוועג

 סע סָאו ,םעד ןופ טרוכישרַאפ ,טשיורַאב ןעוועג לָאמלייט זיא סָאװ ,טימ

 -רעד ,טרעטיברַאפ ןעוועג רע זיא לָאמליײיט ןוא םיא םורַא ,םיא ןיא רָאפ טמוק

 -ענ קילייה טָאה רע .גנַאגסיױוא ןַא ןָא טלעוו ַא ןיא ךיז טלגנַארעג ,טקירד

 -וצ טעוװ רע ןעוו ,נָאט םעד טקוקעגסיוא ןוא רעטָאפ ןופ טָאבעג םעד ןטלַאה

 ןוא עקנַארק יד ןלייה טימ ןבענּפָא ךיז ןוא טָאטש-םייה ןייז ןיא ןעמוקקיד

 ,ןטרָאד ןופ ענעגָאלשרעד

 טימ ןסעגעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,טײקנַארק-ןגיוא ןַא ןופ ןטילעג טָאה רע

 -השורי ַא ןעוועג זיא סע ,טייקנַארק רעד רַאפ ףליה ןייק ןעוועג טשינ .הללק

 -עג רעווש טָאה רע .םייח-טרובעג ןייז ןופ טַאמילק ןופ ןריובעגנייא ןוא ךַאז

 ןיא ןבעל ןייז ןופ טכענ ןוא געט יד ןיא תוכאלמ ענעדיישרַאפ ייב טעברַא

 ןרענעש ךָאנ ַא ןוא ףוס םענייש ַא וצ זיב םולח ןייז ןריפרעד וצ ידכ ,זירַאּפ

 רַאפ ןילב טשינ ,קידנרעק ןוא ?ופ ,ךעלרעדנואוו ןייז טעוו סָאװ ,ביוהנָא

 ,םייה ןייז ןופ ענעגָאלשרעד יד רַאפ רָאנ ,ךיי

 לא לא
 *א

 לדיימ עשיבַארַא סָאד ןעוו ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 לַאמַאנ ןגעלעג זיא סע ואוו ,רעמיצ ןופ ריט ,רעד ןיא טּפַאלקעגננָא טָאה אקסופ

 ?לאומש ןסעזעג זיא טעב ןייז ייב ןוא ,ףָאלש ןטכייל ַא ןיא טבעװרַאפ ,דיאַאס
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 זיא יז .?לכיביץיטַאנ ַא ןיא תויתוא עקנינבירד ןבירשעגניירַא ןוא רַאטַאנעביא
 -ענסורַא זיולב טָאה ןעמ ,סנדייז ןעיורג ןיא עטרעיײלשרַאפ ַא ןעמוקעגניירַא
 .,ןגיוא ענעטינשעג ךעלמורק קידרעייפ יד ןעז

 טיירדעג ךיז טלָאװ גנַאלש עכיוה עקידנעייג ַא יו ,ןעזעגסיוא טָאה יז
 רָאטלָאד .למיח םוצ טבעוושעג ּפָאק ןטימ ןוא זעיצַארנ טעשטרָאקעג ןוא
 טָאה יז ,ּפָאק םעד ןגיובעג ןוא טלעטשעגפיוא קיטסַאה ךיז טָאה רַאטַאנעביא
 -  .טפַאשביל טימ טסוקעג םיא ףיוא

 .ףָאלש ןופ טקעוװעגרעביא ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאנ

 -רעטנומ א -- ןגיוא יד ןיא .ןטָארטעגּפָא םיא ןופ ןיוש טָאה ץיה יד
 יד ןופ טכיל םעד ייב רעטציא טָאה רע .ךיז טרעסעב סָאװ ,םענייא ןופ טייל
 ןכייצ ַא טכַאמעג טָאה רע .רָאטקָאד ןשידיי ןגנוי םעד טכַארטַאב ןּפמָאלדליוא
 ,ןעמוקעגוצ זיא יז .טעב םוצ רעטנעענ ןייגוצ לָאז רעטכַאט יד טנַאה רעד טימ

 יז טָאה --- רעטָאפ ,יפַאס ןופ רַאטַאנעביא רָאטקַאד רעד זיא סָאד --
 .ןוטעג סטוג לופ ריד רַאפ טָאה רע --- ּפָאק ןטליהרַאפ םעד קידנגיוב טגָאזעג

 םיא טָאה רָאטקָאד רעד .ןצעזפיוא טוואורּפעג ךיז טָאה רעקנַארק רעד
 .טגיילעג

 -יהרַאפ יד .רָאטקָאד םוצ רעטנעענ טָארט ַא טכַאמעג טָאה ?לדיימ סָאד
 טקרעמַאב טָאה לאומש .ןוטעג ןפע ןַא טכייל ךיז טָאה םיִנּפ ןופ גנול
 יד .םיִנּפ םעד ןופ טײקטַאלג עטקידנורעגסיוא יד ןוא טיוה ןעווילַא ענייש יד
 -ענ יד ןח ןשילרעטסיוא ןַא ןבעגעגוצ ןוא ןסידרַאפ עלעסיבַא ןעוועג זיא זַאנ
 -- לױמ םעניילק םעד םורַא ןפיל יד ,םירבא עטלַאטעג יד ןופ טייקטצינש
 םייב טקערטשעג טכייל ךיז ןבָאה ייז ,ןביורט עסיורג יו עכעלגנעל ,עלופ
 רעגניפ ייווצ טימ טָאה יז .טייקנזָאלעגוצ רעסיוועג ַא טימ ליומ סָאד ןענעפע
 -רַאפ ,ןגיוא יד וצ זיב טנַאװעג ענעדייז סָאד טקורעגוצ לענש טנַאה רעד ןופ
 .ןּפיל יד ןופ סייברַאפ ןקיטסול םעד ןוא לכיימש ןשירעפורסױרַא םעד טקעד
 :שיבַארַא םענייפ א ןיא ןרייר ןעמונעג טָאה יז

 רָאטקָאד םעד ןעקנַאדַאב ךיא ליוװ שינעביולרעד סרעטָאּפ ןיימ טימ ---
 םעד ןזיועגסױרַא טָאה רע סָאװ ,גנולדנַאהַאב עכעלרעדנואוו ןוא ימ רעד רַאּפ
 ,רָאטקָאד םעד ןטעב שינעביולרעד סרעטָאפ ןיימ טימ ךיוא ליוו ךיא .ןקנַארק
 םיא ןלעװ רימ זיוה ןיא זדנוא ייב ןקיטכענ ןביילב וצ ןקיליװַאב לָאז רע זַא
 .ןעורסיוא ךיז לָאז רע ,רעמיצ ַא ןבעגּפָא

 טקערטשעגסיוא טָאה רע .ןוטעג לכיימש א טָאה םינּפ סדיאַאס לַאמַאג
 טרעהעג ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא לוק ַא טימ טגָאזעג ןוא ןלאומש וצ טנַאה יד
 :טכַאװשענּפָא רעטציא זיא סָאװ ,טײקרַאטש עכעלנעמ יד



 יקלסװָאנשוװלד חטמ 00

 ךָאנ ןקיש וצ רעטכָאט ןיימ ןופ לַאפנייא רעגולק ַא ןעוועג זיא סע --

 ,טניירפ ןיימ ןופ זיוה םעניא יּפַאס ןיא טנעגעגַאב לָאמַא ךיז ןבָאה רימ .ךייא

 טרעהעג ןוא ייט ןעקנורטעג ןבָאה רימ ,גַאבעס ףסוי רחוס ןשידיי ןבושחו םעד

 רצ טנעז ריא יו םעדכָאנ געט עכעלטע ןעוועג זיא סע ,ךייא ןגעוו דייר ביול

 .זירַאּפ ןופ ןעמוקעגקיר

 טנַאמרעד ךיז טלָאװ רע יו ,ןוטעג ּפַאכ א ךיז טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 :טגָאזעג טָאה רע .שינעעשעג רענעי ןיא

 .עניילק ַא רָאג ,טלעוו עניילק א .תמא .ךיז ךיא ןָאמרעד טציא ---

 רעייא ןגעוו טגָאזעג ַאד טָאה רעטכָאש ןיימ סָאװ ץלַא זַא ,עז ךיא ---

 ןוא ןבעל ןיימ טעװעטַארעג רימ טָאה ריא .תמא רערעטיופ רעד זיא ףליה

 בָאה ךיא ביוא ןוא ,ןעקנַאדּפָא ןענעק ךייא ?עוו ךיא ױזַא יו טשינ סייוו ךיא

 .ןענױלַאב וצ ךייא רעמַאקדץַאש ןיימ ןיא תורצוא גונעג

 .טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ ַא טָאה רָאטקָאד רעד

 טכַארט ןוא ןדייר ןטימ ,דיאַאס לַאמַאג ,ןָא טשינ ךייא טגנערטש ---

 ץלַא וט ךיא ,רָאטקַאד רעקידנטיידַאבמוא ןַא ןיב ךיא .גנונױלַאב ןגעוו טשינ

 .טייקמערַא רעסיורג רעד ןשיוװצ ,ַאללעמ רעד ןיא טייקנַארק יד ןרעדניל וצ

 -ױלַאב עטסערג יד .רעמיטכייר ןייק טשינ ןוא גנונױלַאב ןייק טשינ ךוז ךיא

 ןקנַארק ַא ןעגנערב וצ דנַאטשרַאפ ןוא תוחוכ יד רימ טיג טָאג זַא ,זיא גנונ

 | ,טנוזעג םוצז קירוצ

 -עג קרַאטש ןבָאה ענייז ןגױא יד .טלעטשענפיוא ךיז טָאה ?אומש

 טלָאװ קיטייוו ַא רעדָא ,טרעטשעג םיא ןטלָאװ רעטכיל- ןּפמָאל יד יו ,טלטניּפ

 ןעגנַאגעגרעביא טייקכיילב יד זיא םענייז םינּפ ןפיוא .ןגיוא ענייז ןכָאטשעג

 ןגעלעג םיא זיא סָאװ סָאד ןגָאז וצ טגנערטשעגנָא ךיז טָאה רע .טיור ַא וצ

 ;ןּפיל יד ףיוא

 ךיוא .דיאַאס לַאמַאג ,גנונױלַאב םוש ןייק ךייא ןופ טשינ ליו ךיא ---

 .ןוט ףרַאד רָאטקָאד רעטושּפ רעדעי סָאװ ןוטענ בָאה ךיא .קנַאד ןייק טשינ

 -- ןעגנול יד ,קרַאטשדןזייא זיא ץרַאה רעייא .םזינַאגרָא ןטנוזעג ַא טָאה ריא

 -ןגנופ רעקרַאטש ַא טָאהעג טָאה ריא .רעלַאמרָאנ ַא קורד-טולב רעד ,עטנוזעג

 ַא טעב ןיא ןגיל ריא טעװו רעטציא ,סיזירק םעד רעבירַא ןוא גנודניצטנַא

 .טייצ ךָאו

 -- עקיאורמוא ןַא טגָאזעג אקסומ טָאה --- ןביילב ָאד טזומ ריא ---

 אפ ןוא רַאה ןיימ זיב ,רָאטקָאד ,קעװַא ןזָאל טשינ ןענַאדנופ ךייא ןלעוו רימ

 .טנוזעג ןייז טעוו רעט

 "יורג רעד רַאפ ןוא ןירַאה רעקידענעג רעד רַאפ ּפָאק םעד גיוב ךיא ---
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 -ַאנַאמ ןיא ןגרָאמ זיב ןביילב ךָאנ ?עוו ךיא ,רעטָאפ ריא וצ טפַאשביל רעס

 .ןדייר רעטציא ךיא ליוו םעד ןגעוו עקַאט ,זַאר

 ;טגָאזעג ןוא ּפָאק ןטימ ןוטעג לקָאש א טָאה רעקנַארק רעד

 סעּפע ,גרָאז טימ ?לופ זיא רַאטַאנעביא טניירפ ןיימ זַא ,עז ךיא ---

 .ןגייל וצ סיפ ערעייא רַאפ ץלַא טיירג ןיב ךיא ןוא טגָאז ,םיא טקירד

 ךיא .דיאַאס לַאמַאנ ןרעה וצ ךייא ןופ סָאד דובכ רעסיורג ַא זיא סע ---

 .ןפלעה רימ ןוא ןרעהוצ ךיז ןלָאז ַאקסומ רעטכָאט רעייא ןוא ריא זַא ?יוװ

 דניק ַא ייב טקרעמַאב טנייה ךיא בָאה ,תועט ןייק טשינ ךַאמ ךיא ביוא

 .ןקיאורמואַאב ןדעי ןעק סָאװ ,טיײקנַארק ַא ןופ ןעמַאטּפמיס ַאללעמ רעד ןיא
 -סיוא טרָאד ןעק סע :טייז ןיימ ןופ קערש יו רעמ טשינ זיא סע זַא ,ךעלנעמ

 .ןדיימרַאפ רעטציא ןעק ןעמ סָאוװ עימעדיּפע ןַא ןכערב |

 ;טגָאזעג ןוא ּפָאק ןטימ ןוטעג ?לקָאש ַא טָאה אקסומ

 עניילכ יד ןפיול וצ ןעמוקעג יירשעג סיורג ַא טימ זיא גָאטיײב טנייה ---

 רָאטקָאד םעד ןוא זיוה ןיא זדנוא וצ ןסירעגניירַא ךיז טָאה יז .ַאנַאמַא הכרב

 ךעלגעמ רעייז ןעק סע ,?רעדורב ןקנַארק ריא וצ טּפעלשעגקעװַא רַאטַאנעביא

 ָאד ןוומ טעוו רע .ןבירטעגרעביא טשינ זיא קערש סרָאטקָאד םעד זַא ,ןייז

 זומ ןעמ .זדנוא וצ ןגָארטרעביא ךיז סע ןעק ַאללעמ רעד ןופ ?ייוו ,ןביילב

 .ןדיימסיוא סָאד

 גנוקיצטנַא טימ יורפ רעשיבארא רעניילק רעד ףיוא טקוקעג טָאה ?אומש

 זיא יז --- טרעטַאמעג םיא| ןעקנַאדעג יד ןבָאה -- ?יז ?יוו סָאװ .קערש ןוא

 ױזַא יז לי סָאװ ?םיא ךָאנ טקישעג יז טָאה סָאװ .םיא רַאפ שינעטער ַא

 ? ןביילב ָאד לָאז רע זַא ,קרַאטש

 ענייז ןיא טשימעגניירַא ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג ןופ לוק עכַאװש סָאד

 ;ןעקנַאדעג

 ,ןסיוו ןוָאל טָאטש ןיא ןעמעלַא זומ ןעמ ?וצרעד ןוט ךיא ןעק סָאװ ---

 ,ןַאללַא ןטעב ןוא ליד ןפיוא ןלַאפ ןײרַא טעשטעמ ןיא ןפיול ןשטנעמ ןלָאז

 ןפעב ,ןשטנעמ עמערָא יד ןופ ףָארטש ןוא גָאלּפ יד ןעמענּפָארַא לָאז רע זַא

 ןוא ןירַא רעזייח-טעבעג ערעייז ןיא ןפיול ןדיי ןלָאז .תונמחר ,טייקידענעג

 .טסיירט ןוא טנוזעג ,גנובעגרַאפ ןוא תונמחר טָאנ רעייז ייב ןטעב

 -- דיאַאס לַאמַאו ןבושח םעד ןופ דייר יד ךיוה רעייז ץַאש ךיא --

 ,תונמחר טָאג ןטעב ףרַאד ןעמ -- טגָאזעג קידלודעגמוא רָאטקָאד רעד טָאה

 יו רעמ טשינ ךָאד ןענעז רימ רעבָא ,טייקידענעג ןטעב עקַאט ףרַאד ןעפ

 רימ .עפַארטסַאטַאק א רַאפ ןעייטש סָאװ ,עלידנטיידַאבמוא ,עניילק ,ןשטנעמ

 -טע זַא ,ןלעפַאב טלָאז ריא ךייא ןופ ליוו ךיא .טנעה ערעזדנוא ןניילוצ ןזופ



 יקסװָאנטוולד השמ 02

 ןייק ןזָאל ךיז רענעגעוו טימ ןוא דרעפ ןענַאּפש ןלָאז רעניד ערעייא ןופ עכעכ

 י . . .שעקַארַאמ
 ?ריא טניימ סָאװ -- טגערפעג ַאקסומ טָאה -- ?דרעפ ,רענעגעוו ---

 טשימעגניירַא ךיז דיאַאס לַאמַאנ טָאה -- ַאקסומ ןרייר םיא זָאל --

 ,ליוו רע סָאװ טסייוו רע --- דייר עריא ןיא

 יּפַא עקיטרָאד יד רַאפ ןטּפעצער ענעבירשעגפיוא ןבענטימ לעוװ ךיא ---

 ןוא ענייר עטכָאקעג ,רעסַאװ עטריליטסיד ,תואופר ליפ ףרַאד ןעמ .ןקייט

 םעיינ ןופ ךָארבפיוא ןטימ דלַאב ןבָאה ןעמ זומ ץֹלַא סָאד .ןזייּפש עלעיצעּפס

 .גָאט

 טכַאנ עבלַאה רעטציא זיא סע .ןשטנעמ עניימ ןלעפַאב לעװ ךיא ,טוג ---

 -עצ ןענעז ןגעוו יד .ןגָאװ ןוא דרעפ טימ ןזָאלוצסױרַא ךיז רעווש זיא סע ןוא

 ןיא ןגָאלשנָא טכיל לַארטש א רָאנ טעװ סע ןעוו וצ ךייא גָאז ךיא .ענעסיר

 -- ַאקסומ ,ןיירַא געוו ןיא ןזָאלסױרַא ךיז ןשטנעמ יד ןלעװו רעטצנעפ ןיימ

 .ןפוסוי ןיירַא פור --- העטכָאט רעד וצ טעדנעוועג ךיז טָאה רע

 סָאװ ,ןשטנעמ ןיא ךיוא ךיז ןקיטיונ רימ .דיאַאס לַאמַאג ,טונימ ןייא ---

 -ןגער סָאד .ןרעוו טקיניירעג לָאז ץלַא ןעז ןוא ַאללעמ רעד ןיא ןײגמורַא ןלָאז

 .טבָאקעג ןרעוו לָאז רעסַאװ

 -סיוא ַאלסומ טָאה -- עקנַארק יד ןפלעה ןוא ךייא טימ ןייג לע ךיא ---

 | .ןפורעג

 .עטנערַאה ,קנַאד ןקיביײיא ןיימ ---

 ןעוועג ןענעז ןגיוא יד .טייקכיילב טליּפשעג טָאה םינּפ סנקנַארק ןפיוא

 .עדימ

 ןעק ךָאנ סָאװ ,רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,שטנעמ רעליטומ ַא טנעז ריא ---

 ? ןוט ךייא רַאפ ךיא

 .טיור רעטנוצ ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז .טלקנעווקעג ךיז טָאה רָאטקָאד רעד

 רַאפ גנונױלַאב ןייק ךייא ןופ טשינ ?יוו ךיא .,דיאַאס לַאמַאג ,טרעה ---

 ןבעגוצטימ ,טלעג עמוס ַא ןגרָאבסױא רימ טלָאז ריא ,ליוו ךיא .ןעלדנַאהַאב

 ןַא ץלַא ךָאנ ןיב ךיא .טשינרָאג בָאה ןייֵלַא ךיא .תואופר יד רַאפ ןשטנעמ יד

 -עמ יד ןיא רעניואוונייא יד -- טלכיימשעג טָאה רע --- רָאטקָאד רעמערָא

 ךייא לעוװ ךיא ,רָאטקַאד ַא סרעייז ןלָאצַאב וצ סָאװ טימ טשינ ןבָאה סַאֿכ

 -יטכיזרָאפ ןיימ זַא ,ךעלגעמ רעייז .טרָאװ ןיימ ךייא ביג ךיא .ןבענּפָא ץלַא

 .ןבירטעגרעביא זיא טייק

 -רעוו ןלייצ ןעמונעג טָאה דיאַאס לַאמַאג .ץרַאה טימ טדערעג טָאה רע

 | :רעט

 ןליליװַאב .ַאללַא לָאז ןוא טלעג עמוס ַא ןבעג ךייא לעװ ךיא .טוג ---
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 וצ ַאקסומ ?סילש רעד זיא טָא .ץרַאה רעייא ןשטנעב ןוא טייקסטוג רעייא
 ךיז ןוא ןעמענ סָאד ףוסוי לָאז ,טלעג טגיל טרָאד .קנַאש רענרעזייא רעד
 ,ןשטנעמ יר טימ ןזָאלסױרַא

 פםעל ַא ןבעגעג ןקנַארק םעד טָאה רָאטקָאד רעד .סױרַא זיא ַאקסומ
 .פקניו ַא ןיא לוטש ַא ףיוא טצעזעגוצ ךיז ןוא םיא טקעדעגנייא ,ןיצידעמ

 :טגָאזעג טָאה יז .ןעמוקעגקירוצ זיא ַאקסוכ

 .ןטּפעצער ענעבירשרַאפ יד טימ ,טלעג סָאד ןפוסוי ןבעגעג בָאה ךיא ---
 טפרַאד ריא .רעלדָא ןא ייב יוװ ןענעז ןגיוא ענייז ןוא געוו םעד טוג ןעק' רע
 רעטציא .ןגיוא סרעטָאפ ןיימ ןיא ןח ןענופעג טָאה ריא ,ךעלקילג ןצעש ךיז
 .ןקיליװַאב ַאללַא ךייא טעוװ סָאד ןוא ,קילג ןעניפעג ריא טּפרַאד

 -ליז ַא טימ טָאה ַאקסומ .ןעלמירד ןביוהעגנָא ןיוש טָאה דיאַאס לַאמַאג
 פסיבַא טנפעעג טָאה יז .ןּפמָאל-?יוא יד ןופ ייווצ ןשָאלעגסיױא לטנעה ןרעב
 ןוא סעבַאשז ןופ ןעקַאװק סָאד ןסיורד ןופ טרעהעג ךיז טָאה סע .רעטסנעפ ַא
 ,יורפ ַא ןופ; ןייוועגשַא

 טגערפעג לאומש טָאה -- טכַאנייב טעּפש ױוַא סע טונייוו רעוו ---
 .ןוגינ א יװ זיא סע ,רעיורט ?יפוזַא --- לוק ןיא ורמוא טימ

 טָאה סָאװ ,ןתח ןטבילעג ריא ךָאנ הרוּפיצ ענעגושמ יד טנייוו סָאד ---
 טכאנ עדעי םורַא טזיירק יז -- טרעפטנעעג אקסומ טָאה -- ןזָאלרַאפ יז
 -רעביא ?ייה ַא ןיא קעװַא םעדכָאנ טייג ןוא ,לָאמ יידד זַארַאגַאמ לטעטש סָאד
 .טקנעברַאפ ,טפַאשביל טסייה סָאד טָא .טכַאנ רעד ןופ העש ַא זיולב ןפָאלש

 ךיא בָאה ,ָאקָארַאמ ןיא ןעוועג טשינ ןרָאי ליפ ױזַא ןיוש ןיב ךיא ---
 רעבָא !ןשינעעשעג עשילרעטסיוא יד ןופ ,ןענייוועג יד ןופ טנױאוועגּפָא ךיז
 ַא טָאה ,טרָא ןבלעז םוצ קירוצ טמוק טלעוו רעד ןיא ץלַא זַא ,סיוא טזייוו
 ,ליצ םוצ טייגרעד ןוא ?יצ ןטמיטשַאב

 .ןעמוקעגקירוצ טנעז ריא ךיוא .קירוצ טמוק ץלַא ,קיטכיר רעייז ---
 :טגערפעג רעטרעדנואוורַאפ ַא ןוא ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה רע
 ? ןעמוקעגקירוצ :ַאקסומ ,ריא טניימ סָאװ ---

 - :טלמַאטשעג ןוא קירעזייה טכַאלעג טָאה יז

 .טלַאטשעג רעדנַא ןֵא ןיא ןעוועג ָאד ןיוש ריא טנעז רשפא ---

 .רייר עכלעזַא ןרעה ןופ טניױאוועגּפָא ןיוש ןיב ךיא ---

 ַא ןעוועג ויא םעטָא ןייז ,ןפָאלשעג קַאמשעג ןיוש זיא ריאַאס לַאמַאג
 | .רעשימטיר

 :ליטש טדערעג ןוא םיא וצ רעטנעענ ןעגנַאגעגוצ זיא יז

 עטסעב יד ןיא עטנַאּפשעג רענעגעוו ייווצ ןלעוו ןגרָאמירפ םעניא ---
 -עביא רָאטקָאד רעטציא .ףיוה םעד ןזָאלרַאפ ןלַאטש סרעטָאפ ןיימ ןופ דרעפ
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 ַא ןפָאלשרעביא ןוא ןעורּפָא ךיז רעמיצ רעייא ןיא ןיינ ריא טנעק רַאטַאנ

 ןופ ריט רעד ייב טרַאװ רעניד ַא .ןרעטש טשינ ךייא טעוװ רענייק .טכַאנ

 | .טעב סרעטָאּפ ןיימ ייב ןכַאװ ל?עוװ ךיא ,רעמיצ רעייא

 ,ךיז וצ ןעמוק י טעװ רע .רַאפעג ןופ סױרַא זיא דעטַאפ רעייא ---

 | .ןיילַא ןזָאל םיא טנעק ריא

 רעד ייב ןעזעגסיוא טָאה יז ,טקעדעגּפָא ןעוועג םינּפ ריא זיא רעדיוו

 טָאה יז .ײרעלָאמ לערַאװקַא ןַא יו ,ּפמָאל-לױא רעקיצנייא רעד ןופ טכיל

 .ןגיוא יד ןיא טפַאשביל טימ טקוקעג םיא ףיוא

 .רימ ןעוועג זיא רע .קידנעיינ טלקַאװעג ךיז טָאה טלַאטשעג עכיוה ןייז

 ןעוועג זיא סָאװ ,ריט ַא וצ ןעמוקעגוצ ןוא רעמיצ םעד ןופ סױרַא זיא רע

 זיא לאומש .ןענידַאב וצ טייקטיירג טימ ןענַאטשעג זיא רעניד ַא .ןפָא בלַאה

 ,טשינרָאג ףרַאד רע זַא ,רעניד םעד טגָאזעג טָאה רע ,קינייוװעניא ןיירַא

 ,םנַאה רעד ןופ רעגניפ א טימ ןּפיל יד טרירַאב טָאה רעבַארַא רעד

 .ךיז רעטניה ריט יד טכַאמרַאפ ןוא ךיז טגיונרַאפ

 ,ןרעטמַאל םענרעבליז ַא ןיא ּפמָאל-?יױוא ןַא טנערבעג טָאה רעמיצ םעניא

 קיטפול ןעוועג ןיא סע .ּפָארַא טיפוס ןופ טייק ַא ףיוא ןעגנַאהעג זיא סָאװ

 ,תוחיר-םויפרַאּפ ענייפ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סע ןוא רעטסנעפ ענעּפָא יד ןופ

 רעביא ןטָארטעג טָאה רע .טנעוו יד ןיא טּפַאזעגנייא ןעוועג ןטלָאװ ייז יו

 ןַאוװיד ןקירעדינ ַא טקילברעד רע טָאה טנַאוו ַא ייב .רעכיּפעט עפיט ,עכייוו

 רעטסנעפ ענעפָא יד ךרוד .ור טכַאנ א ףיוא ןשטנעמ ןעמענוצפיוא טיירג

 "רַאפ טָאה רע .ןהרוּפיצ ןופ גנַאזעג עקידנעייגסיוא סָאד טרעהעג ךיז טָאה

 -נירַא ץכעוטעגנא םעניא ןֹוא ןַאוװיד םוצ ןעגנַאגעגוצ ,רעטסנעפ עדייב טכַאמ

 .טייקכייוו רעקידנעקניז רעד ןיא ןלַאפעג

 .ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןעלנוזרַאפ דלַאב זיא רע

 טליפעג טָאה רע .ןפָאלשענּפָא זיא רע גנַאל יו טסואוועג טשינ טָאה רע

 .ּפָאק ןייז טבייל טרירַאב עטרַאצ ַא ,טנַאה ַא

 זיא לּפמעל-לױא םענופ טכיל יד .קערש טימ ןוטעג סיד ַא ךיז טָאה רע

 טָאה סע .םיא ןופ טייוו ,טייוו ױזַא סעּפע ןוא רעלעקנוט ןעוועג רעטציא

 "רעד טָאה רע .םויפרַאּפ םענייפ םענעטלעז ַא ןופ חיד ַא ןגָאלשעג םיא ףיוא

 ןוא טנעה עדייב עריא .ןַאװיד םייב טינקעג טָאה יז ,אקסומ ?דיימ סָאד ןעז

 זיא טכיזעג ריא .םינּפ ןייז רעביא ןעוועג ןענעז סמערָא עליק עטעקַאנ יד

 "פיוא טָאה רע .םיא וצ ןגיובעג טכייל ךיז טָאה ןוא טליהרַאפ ןעוועג טשינ

 רעמיצ א ןיא יורפ עשיבַארַא ןַא .דניז עטסערג יד ךָאד זיא סע ;טרעטיצעג
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 -עביא לאומש ,רע טעוװ ,ןפערטנָא רעטציא ייז לָאז ןעמ .ןַאמ ןדמערפ ַא ןופ
 ,ןריולראפ ןייז רַאטַאנ

 ,טכעלש רעטָאפ רעד ךיז טליפ רשפא :ןגערפ ,ןדייר טלָאװעג טָאה רע
 עליק יו ,סמערָא עריא .ענייז ףיוא ןלַאפעגפױרַא ןענעז ןּפיל עריא רָאנ
 .ּפָאל ןייז ןעמונעגניירַא ןבָאה ,סנגרָאמירפ-טסברַאה יד ןיא ןעמיולפ

 ןקַאב עריא ןופ טײקטַאלג עקידייז יד .ןּפיל ענייז טיײרפַאב טָאה יז
 טָאה רע ,רערעווש ַא ,רעסייה ַא ןעוועג זיא םעטָא ריא .ענייז טרירַאב טָאה
 ,רָאה עקידנעילאװכ עריא ןופ גנורירַאב יד טליפעג

 זַא ,גנושאררעביא רעדליוו ןוא טייקלענש ַאזַא טימ ןעמוקעג זיא ץלַא
 ןשיווצ ,רָאוװ ןוא םולח ןשיווצ רעטגיוורַאפ א ,רעטבױטַאב ַא ןבילבעג זיא רע
 ,ןטײקנַארק ,ןדייל ,ןגרָאז טימ לופ ,רעקירעיורט ַא ,רעסואימ ַא -- טלעוו ַא
 ...םיא םורַא ךיז טבעוו סָאװ ,םולח רענייש אזַא --- ןוא ןייוועג ,תעגושמ

 :ןוטעג גָאז ַא ןוא טעכושטעגסיוא לענש ךיז טָאה רע

 ןלעװ רימ .סױרַא טייג .טשינ רָאט ןעמ ?ָאד ריא טוט סָאװ ,ַאקסומ ---
 .ןריױלרַאפ ןייז עדייב

 :טעשטּפעשעג ןוא ןּפיל ענייז טכַאמרַאפ טנַאה רעניילק ריא טוימ טָאה יז

 ךָאנ .ָאד טזיב וד .ןעמוקעגקירוצ טזיב ,דעמכַא ,רעטבילעג ,רערעייט ---
 ןעמוקעגקירוצ טזיב וד ,ןעמואוושעגּפָא ןענעז תונבל ליפ ױזַא ,טכענ ליפ ױזַא
 ,רימ וצ

 ,ךעמכַא טשינ ןיב ךיא ,אקפומ ---

 ַאי טויב וד ןוא טשינ טזיב וד ,רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,סייוו ךיא ---
 וד ,ריד ףיוא ןטרַאוװ בייל ןיימ ןופ רעדילג עלַא .ביל ךיד בָאה ךיא .דעמכַא
 רעסיורג ַא טויב וד ,ןַאמ ןיימ ןייז טסעוו וד .זדנוא טימ ןביילב טסעוו
 .,םירוסי ערעייז ןרעדניל ,סנבעל עכעלשטנעמ ןלייה טסנעק ,םכח ַא ,רָאטקָאד
 ןוא טנערבעג ןליוא ןוא רעצכעטיירק עלַא ,טגָאזעג ןכורּפש עלַא בָאה ךיא
 ,סיורג טזיב וד .טעװעטַארעג רעטָאפ ןיימ טסָאה וד .ןפלָאהעג טשינ טָאה סע
 ' ...קעוװַא טשינ ךימ ביירט .ןייש

 ןופ טכַארט .רימ וצ ףָאלש ןופ טלעדנַאװ ריא .ַאקסומ טמולח ריא ---

 ,רימ ןופ טנעָאנ ןוא ןרעדנַא ןַא' טביל .ךימ טשוק ןוא ןרעדנַא ןַא

 ,טשינ ךימ ביירטרַאפ ,ביל ךיד בָאה ךיא --

 רימ ןלעוװ ,ןעז ָאד זדנוא טעװ ןעמ .ַאקסומ ,ןענַאד ןופ סױרַא ייג ---
 ַא ,טסַאג א אד ןיב ךיא ,טָאג רַאפ דניז עקידארומ ַא זיא סע .ןעמוקמוא עדייב
 זיא ןעמַאװצ ןענעז רימ סָאװ ,סָאד ןוא רעטָאפ רעייא ןלייה וצ רָאטקָאד
 -סיוא ןייק ןוא ןכַאל טעװ לווייט רעד ,ןענרָאצ טעוװ טָאג .גנוכעוושרַאפ ענייר
 - יז טשינ טעװ געוו
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 .קידוועגיוב ןוא טרַאצ ןעוועג זיא יז .ליומ ןרעביא טשוקעג ריא טָאה רע |

 ַא ןכַאמ ןעק סָאװ ,הנכס ַא ןיא זיא רע ןזַא ,טסואוועג ךעליירג טָאה רע

 | .ערעירַאק ןייז וצ ףוס

 טשינ ךיז טפרַאד ריא .רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,ןייז ?חומ טעוװ ַאללַא---

 טמוק רענייק ,ריד ךיוא טרעהעג המשנ ןיימ ,ריד טרעהעג בייל ןיימ ,ןקערש

 טשינ טעװ רענייק .טסעג רַאפ זיא סע .רעמיצ םעד ןיא טכַאניײב ןיירַא טשינ

 רעהעג ךיא לייוו ןעמוקעגניירַא ַאי ןיב ךיא .ריט רעד וצ ןעמוקוצוצ ןגַאװ
 -םולג ןיא ךיז טגיוב בייל ןיימ יוװ עז טָא ,סמערָא ענייד ןיא ךימ םענ .,ריד

 . רוכיֵש זיא טולב ןיימ ,טּפַאלק ץרַאה ןיימ ,ןענערב ןגיוא עניימ עז ,גנוט

 עקידנעילַאװכ יד טימ ּפָאק םעד טָאה יז .ןַאוװיד ןופ ּפָארַא זיא רע

 -דנעטשרַאפמוא טעשטּפעשעג טָאה יז .בייל ןייז וצ טקירדעג רָאה עצרַאוװש

 ו ,דייר עכעל

 יד ,קידנעירב ןעוועג זיא רעריא םעטָא רעד .טזָאלעגּפָא טשינ םיא טָאה יז

 .עכעלטרַאצ עכעלבליק -- טנעה עריא ןופ רענניפ

 ןופ ןדייב ףיוא טרעיול סָאװ רַאפעג יד ןעזעג .ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע

 = יי .לקניוו ןדעי

 -ןפירט ןפיט ַא טימ רעטסנעפ יד ךרוד טרעױהעגניירַא טָאה טכַאנ יד

 .יולב ןקיד
 ,רעמיצ ןופ סױרַא ייג ךיא ,ַאקסומ ---

 זיא רענייד ןליוו רעד .רעקרַאטש ַאזַא ךָאד טזיב וד .ָאד ביילב .ןיינ ---

 -ַאנ ןייז ליוו ךיא .זַארַאגַאמ ןיא ביילב ,ןייֵלַא טשינ ךימ זָאל ,זרלעפ ַא יו

 .ריד ןופ טנע

 ןוא טפַאשטניירפ יד טקעלפַאב טרעו סע !סױרַא טייג ,אקסומ ---

 .טשינ רענייק .ןייז לחומ טשינ ריד טעוו רענייק ,דיאַאס לַאמַאג ןופ זיוה סָאד

 ןקיבױלג םעד ןופ רעטכָאט יד .רימ ןופ טנעָאנ ןייז ןגעוו ןרייר טשינ טסרָאט
 . . . ךיא ןוא .דיאַאס לַאמַאג

 ןרעהעג לָאמעלַא טסעוװ .ענייד ןיב ךיא .?אומש ,טשינ ךימ טרַא סע ---

 טימ ךיז ןטפעהַאב ,ןטלעוװ ערעדנַא רעטרעדנוה ןייגכרוד טסעוו וד וליפַא ,רימ

 .רימ וצ ןעמוק לָאמעלא טסעוו וד .ןעיורפ ערעדנַא

 .ןבעגרַאפ טשינ טעוװ טָאג ,ערעייט ,אקסומ ---

 םינּפ ןרעביא ןשוק ןעמונעג םיא ןוא זדלַאה ןייז טרעמַאלקנייא טָאה יז

 ,קידהוואת ןוא לענש

 -עגסױרַא ךיז קיטייז ,קידנטָאש ןוא טזָאלעגּפָא גנולצולּפ םיא טָאה יז

 .רעמיצ ןופ טכיילש

 סיר א ךיז טָאה רע .ךעלנעווַאבמוא ןבילבעג סעגר עכעלטע זיא רע
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 רַאפ יו טייקליטש א .טנפעעג סע ןוא רעטסנעפ םוצ ןעגנַאגענוצ ,ןבעגעג

 .ןוטעג עייוו א םיא ףיוא טָאה גנופַאשַאב-טלעוֶו

 -רָאפ ָאד זיא סע סָאװ ,ןובשח ןייק ןבעגּפָא םנעקעג טשינ ךיז טָאה רע

 -רעד רדסכ טָאה יז סָאװ ,דעמכַא זיא רעוו ?ַאקסומ יד יז זיא רעוו .ןעמוקעג

 יז ,דליוו ןוא קיטומסיורג ,לדייא ,טרַאצ זיא יז ,טקנעב ןוא טדייל יז ?טנָאמ

 יז .םורַא ןעלדנַאװ סָאו תומשנ ןיא ,םילוגלג ןיא ,תוחוכ-ףושיכ ןיא טביולג
 | ,ייז ןופ ענייא זיא ןיילַא |

 םיא זיא סע .ןערזחרעביא ךיז לָאז סע טלָאװעג טונימ רעד ןיא טָאה רע

 עצנַאג סָאד טבעלעגרעביא טָאה רע .טוג ךעלרעדנואוו ױזַא ןעוועג טשרע

 ןייגוצ טסולגעג םיא ךיז טָאה סע .ןשטנעמ ַא ןרעוו ןבעגעג ןעק סָאװ ,קילג

 יד זיא סע ?קערש ךעלטנגייא ןעד זיא סָאװ .ןכוזפיוא יז ןוא ריט רעד וצ

 ?טָאג רַאפ ?ארומ רע טָאה סָאװרַאפ .ףוס ַא ןָא ,ױזַא' .קערש רעד רַאפ קערש

 -נַאדעג עקיטסולרעטניה ןייק טשינ ןבָאה עדייב ייז ,דניז ןייק טשינ זיא סע

 -סיוא רעד יו רעמ טשינ ךָאד זיא סע .ןכערברַאפ ןייק טשינ ןעײגַאב ,ןעק

 -ױזַא ?ןעשעג ןעק סע סָאװ םעד רַאפ קערש ,םירוסי ןוא טפַאשקנעב ןופ ךורב

 עטיוט ,רעכיב ןופ ןעגנולשראפ ןעוועג ,זירַאּפ ןיא טבעלעג רע טָאה ןרָאי ?יפ

 טשינ ןטרָאד טָאה רע .ןענרעל ,ןענרעל ,ןטנעמירּפסקע ,סרעּפרעק עכעלשטנעמ

 ַאקסומ סָאװ ,טונימ עכעלטע יד ןיא יװ ,טייקסטוג ליפ ױזַא טבעלעגרעביא

 ,ןכַאז עטיוט ןעוועג ןענעז ןענרעל סָאד ןוא רעכיב עלַא יד .ןבעגעג םיא טָאה

 טימ יורפ עניילק יד ,יז .ןבעל ןזָאלבוצנײרַא טימאב ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא

 -עדערנייא עשיטסימ ןוא טפַאשקנעב ריא טימ ,טפַאשנדייל ןוא רעייפ ריא

 ןיא ןפרָאוװעג ןרעוו סָאװ ןעמולב יוװ ןבעל רעקיטש טימ ןעמוקעג זיא ןשינ

 ...3 ארומ רַאטַאנעביא לאומש ,רע טָאה ןעמעוו רַאפ .,ןיירַא טייקיורג רעד

 םנה ,ןטורעג טשינ יז טָאה רע .ריט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ טשינ זיא רע

 יד .ןדנואושרַאֿפ טשרע זיא סָאװ רעד ךָאנ טנערבעג טָאה םיא ןיא ץלַא

 ,רעסערג ןעוועג זיא ארומ ןוא קערש

 -ענ טשינ ןיוש טָאה רע .ןַאװיד םעד ףיוא טגיילעגקירוצ ךיז טָאה רע

 .טרירביוו ןוא טזיורבעג טָאה םיא ןיא ץלַא ,ןרעוו ןפָאלשטנַא טנעק

 -ךעליולב ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה סע .טכַאנ יד ןעננַאגעגסיױא זיא ךעלעמַאּפ

 יד סָאװ ,דָאש רעקידארוס ַא ןעוועג םיא זיא סע .טכיל סַאּפ רעכעלזָאר

 ,טקידנעעג ךיז טָאה טכַאנ

 רעטסנעפ םוצ ןעננאנענוצ רעדיוו זיא רע ,רעדורעג ַא טרעהענ טָאה רע

 :ןעזעג ןוא

 טָאה ןעמ .ןרעמַאק יד ןופ ,זיוה ןופ ןעמוקעגסיױרַא ןענעז רענעמ עכעלטע

 רע ,דרעפ יד ןעקנורטעגנָא טָאה ןעמ .גרַאװנסע טּפעלשעג ,דרעפ טנַאּפשעג
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 ייוצ וצ רענענעוו ייווצ .סעציילּפ יד ףיוא סקיב ַא טימ ןפוסוי ןעזעג טָאה

 -ענ טָאה רע .ףיוה ןופ ןרָאפוצסױרַא טיירג ןעוועג ןענעז טנַאּפשעג דרעפ

 .ןטלַאהעגקירוצ ךיז עגר רעטצעל רעד ןיא רעבָא ,ןפוסוי ןפור טלָאװ

 זיוה ןיא סױרַא זיא רע .םישובלמ יד טכַאמעג-ךיילג ךיז ףיוא טָאה רע

 -עג ךעלעמַאּפ טָאה רע .דיאַאס לַאמַאנ ןקנַארק ןופ רעמיצ םוצ ןעגנַאגעג ןוא

 ַאקסומ ,רענעמונַאב א ןבילבעג זיא רע .קינייוװעניא ןיירַא ןוא ריט יד טנפע

 -עג .גנוליהראפ רעצנַאו ריא ןיא טעב םייב לוטש א ןיא ןסעזעג ָאד ןיוש זיא

 -מוטש ןיא ןעוועג זיא ץלַא .עוטַאטס ַא יו ןעזענסיוא .טייקמוטש ןיא ןסעז

 ,רעצ ןיא ,טייק

 ךָאנ טָאה ןגיוא עריא ןיא רעייפ סָאד .טסירגַאב ריא טימ ךיז טָאה רע

 ,טריטלַאזקע ;:טלעװ רעדנַא ןַא ןופ טכיל א יו ןעזענסיוא טָאה סע ,טנערכעג

 ןקיאור ןטרַאה ַא ןפָאלשעג זיא דיאַאס לַאמַאנ ,טעבעג ןוא הוואת ,טציירעצ

 טשרע ויא סע עילַאװכ עקיזיר ַא רַאפ סָאװ ,טמולחעג טשינ וליפא ,ףָאלש

 טימ טקוקעגנָא ןלאומש ןוא ּפָאל םעד ןביוהעגפיוא טָאה יז .זיוה ןייז רעבירַא

 .ןקילב עריא ןטלַאהעגסיױא טשינ טָאה רע .ןגיוא עטרעדנואוורַאפ

 רעטָאפ רעייא ,ןפָאלש רעמיצ רעייא ןיא טייג ,ַאקסומ עטנערַאה ---

 ,רַאפעג רעסיוא זיא

 ,קיאור ָאד זיא סע .טעב סרעטָאפ ןיימ ייב ןביילב ָאד לעוװו ךיא ---

 ןפיוא ןיוש טפור ןעמ ,טרעה .טעבעג ןגרָאמירפ סָאד ןטכירּפָא ָאד לע ךיא

 ןוא עקנַארק יד ירכ ןטעב ןלָאז ןשטנעמ לי ַאללַא .טעשטעמ ןופ ?מערוט

 .טסיירט ןעניפעג ןוא ןרעה ןלָאז עכעלקילגמוא

 ןופ ןעלקייק סָאד ןוא טירט עשידרעפ יד טרעהעג ךיז ןבָאה ףיוה ןפיוא

 | ,רענעגעוו יד

 "עג ,רענייז ןיא טנַאה סדיאַאס לַאמַאנ ןעמונעג טָאה רָאטקָאד רעד

 ,.קעדוצ-טעב ןרעביא טנַאה יד טזָאלעג ךעלעמַאּפ ןוא סלוּפ םעד טכרָאה

 .ןרעוו טנוזעג לענש טעוװ רע .קיסעמלגער זיא סלוּפ רעד ---

 -עג ןיד ַא .ןסיורד ןופ ןייוועג רעטיב ַא טרעהעג ךיז טָאה גנולצולּפ

 וצ רעטנעענ ןעמוקעג ןיא ןייוועג סָאד .טרעמָאיעג ןטלָאװ ןעלדיפ יוװ ןייוו

 רעד ,טלעטשענפיוא ךיז טָאה אקסומ .זיוה סדיאַאס לַאמַאנ ןופ רעטסנעפ יד

 .רעטסנעפ םוצ טנַאּפשענוצ קיטסַאה טָאה רָאטקָאד

 טָאה -- ?הרוּפיצ רענענושמ רעד ןופ ןייוועג סָאד רעדיוו סע זיא ---
 | .טגערפעג רע

 ןרָאװעג ןענעז ןגיוא עריא ןוא טרעפטנעעג ַאקסומ טָאה -- ןיינ ---

 -ַאמַא הכרב רעניילק רעד ...ןופ ןייוועג ַא'ךיז טכַאד זיא סָאד --- רעקירעיורט
 | | ,לוק ריא ןעק ךיא .ַאנ
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 טפראדעג ךָאד בָאה ךיא .לרעדורב ריא .הכרב ! רעניימ טָאג ---

 ? ךיא וט סָאװ .ןייז ןטרָאד

 הכרב לדיימ סָאד ןעזעג ןוא רעטסנעפ ןכרוד ןגױבעגסױרַא ךיז טָאה רע

 ןוא פעשעהעג ,רעמױב-ןעמלַאּפ יד ןופ טכעלפעג םעד ייב ןענַאטשעג זיא

 : ןפורעג

 טזָאלעגרעביא רעדורב ןיימ טָאה ריא ! רַאטַאנעביא ?אומש רָאטקָאד --

 ? ןוטעג סָאד ריא טָאה סָאװרַאפ .ייברַאפ זיא רע ,ןיילַא

 ;ןפורעגסיוא ןוא טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רַאטַאנעביא ?אומש

 ! ןיוש ייג ךיא --

 .ןײלַא ןייז טשינ ןעק ךיא !רַאטַאנעביא רָאטקָאד טשינ ךיז טמיוז ---

 רע .ןעזעג טשינ ןיוש יז טָאה רע .סמערָא יד טקערטשעגסיוא טָאה יז

 -נענייוו רעד ןופ טנַאה יד ןוטעג ּפַאכ ַא ,טכעלפעג-רעמיוב םוצ ןפָאלעג זיא

 .לענש ןייג ךיז טזָאלעג ןוא הכרב רעקיד

 ַא ןעמוקעגנעקַא ייז זיא געװו ןפיוא .טנערפעג טשינרָאג יז טָאה רע

 ייז זיא רע .םינּפ םורַא דרָאב רעצרַאוװש ַא טימ ,ןַאמ ַא ןופ טלַאטשעג ךיוה

 -עג ןוא ?מיח םוצ טנעה יד ןביוהעגפיוא טָאה רע ,קיטסַאה ןעמוקעגנגעקַא
 :הכרב ַא טכַאמ ןעמ יוװ ,ךיוה טגָאז

 ןבָאה רימ ?ךימ טנעקרעד ריא .רַאטַאנעביא לאומש אפור ןגרָאמ טוג --

 .זַארַאגַאמ ןייק יפַאס ןופ געוו ןפיוא ןפָארטעג ךיז

 .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד ---

 .טנגעגַאב ךייא ירפ ןטכענ עקַאט .ירַאבדימ םימחר ךָאד טנעז ריא --

 .?ירפ ױזַא רעהַא ריא טמוק יװ .געוװו רעדנַא ןַא ןעגנַאגעג ךָאד טנעז ריא

 ,ריא ! ןקיטעּפשרַאפ טשינ רָאט ןעמ .ירפדוצ טשינ לָאמנייק זיא סע --

 ' ןקיטעּפשרַאפ טשינ ךיוא טרָאט ,רָאטקַאד

 נא
= 

 ןפיוא ןניוצעגסיוא ךיז ַאקסומ טָאה ,דיאַאס לַאמַאג ןופ רעמיצ םעניא

 | .גנובעגרַאפ טָאג ןטעבעג ןוא ליד

 ל?מערוט ןופ גנַאזעג סָאד .ףָאלש ןופ טקעוועג ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג

 .טקעוועגפיוא םיא טָאה ,טעבעג ןגרָאמירפ םוצ ףור רעד ,טעשטעמ ןפיוא

 ...ריא ףיוא ּפָארַא טרעדינ גנוזענעג ַא טליפעג טָאה ַאקסומ עניילק יד



 לטיּפַאק רעטרעפ

 .ַאנַאמַא חחּפשמ יד

 .ףָאלש ןופ טקעוװעג ךיז טָאה זַארַאנַאמ לטעטש סָאד

 טליישעגסיוא ךיז טָאה סע .ןדנואוושרַאפ זיא טייקיולב עקיגָאטרַאפ יד

 ןבָאה ,רעזייה עבורח-טלַא ןופ ,ךעלסעג עטיירדעג-םורק עֶלַא ןופ .גָאט רעד

 עקיטיוק ענעסירעצ ןיא עטליהעג ,ןטלַאטשעג עטרעדָאנקעצ ןזָאלעגסױרַא ךיז

 .ענעפָאלשרעד טשינ ןוא ענעסילשענּפָא ןשטנעמ ,סעטכַאלּפ ןוא סעיַאבַא

 -רָאב יד ףיוא ,ןענַאברוט עטשטיינקעצ טמערוטעג ךיז ןבָאה ּפעק יד ףיוא

 ַא ןיא ןיולב ייז ןופ רעוװ ,ןלַאדנַאס ענעפָא ןוא סעשטּפַאל --- סיפ עסיוו

 -ביטש עגנע ,עמערָא יד ןזָאלרַאפ טשרע ןבָאה ייז .סיפ עסיוורָאב ןוא ?דמעה

 ןלָאז ייז זה ןיא רעבייוו יד טזָאלעגרעביא ,סרעגעלעג עקירעדינ יד ,ךעל

 ןבײרטסױרַא ,לזייא םעד ןעקנירטנָא ,רעמַאק יד ןקינייר ,טפַאשטריוװ יד ןריפ

 טעשטעמ ןיא טלייאעג רעטציא ךיז ןבָאה ייז .טעברַא רעד וצ ?למעק סָאד

 יד ןופ רעמינּפ עקיכָאנק יד .טעבעג ןגרָאמירפ סָאד טָאג ןבעגוצּפָא ןיירַא

 -ןסיברַאפ עפרַאש ןוא תומימת עשידניק ,רעגנוה טקירדעגסיוא ןבָאה רענעמ

 .שינעגייושליטש רערטיכ ַא טימ טשימעג טייקירעגיינ ַא ךיוא ,טייק

 ,רעקידלמוט ַא טלעטשעג ךיז טָאה גָאט רעד

 םענעפָא םעניא .גרעב-סַאלטַא יד ןופ ןציּפש יד טנערבעג טָאה ןוז יד
 למעק סָאד .רעגעלעג עטעקַאנ סָאד ןוָאלרַאפ ןיוש רערעדנַאו רעד טָאה דלעפ

 רענעמ יד .ןעגנודָאל ערעווש טימ ןַאּפש ןיא ןייג וצ טיירג ןעוועג ןיוש זיא

 קידנליופרעטנוא ,ךעלעמַאּפ ןוא זיוה-טעבעג ןופ טכײלשעגסױרַא ךיז ןבָאה

 קעװַא ןענעז לייט .גנוקיטפעשַאב רעכעלגעט רעד וצ םייהַא טזָאלעג ךיז
 קרַאמ ןיא ךיז ןעיײרדמורַא זיולב לייט ,ןעלדנאה קרַאמ ןיא רעבייוו ערעייז טימ

 ַא טימ ץרַאה סָאד ךיז ןּפַאכרעד קעװַא ןענעז ?ייט ,תואיצמ ןקוקַאב ןוא

 ,ייט לכעלָאש ַא טימ ,שיײילפ-ןסּפעש ?קיטש א טימ ,טיורב-עטיּפ רעסיוה
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 ןגעוו ןעמולח ,םיוב ַא ןופ ןטָאש ןיא ןעלמירד םעדכָאנ ןוא טפַאז-לּפע רעדָא

 ,ליאַאמזיא ןבָארג ןופ זיוה-עפַאק ןיא קעװַא ןענעז ערעדנַא .םולב ןדע-זג רעד

 ,ךיז טרעהענוצ ךיד ןרעטנוא סיפ עטניילעגרעטניה טימ ךיז טצעזעגקעווַא

 -סיוא ,ייט טּפוװעג ,עלינרַאנ יד טרעכיורעג ,תוישעמ טלייצרעד ןייֵלַא רעדָא

 סמענעי ןגעוו ןוא רעבייוו סמענעי ןוא םינכש יד ןגעוו ןתוליכר עֶלַא טדערעג

 סָאװ ,קיזומ רעקידנצלירג רעד טימ ךיז טקיווקרעד ראג רעדָא ,סטוג ןוא בָאה

 .ןָאפַאמַארג ןטנידענסיוא ,ןטלַא ןייז ףיוא ןטַאלּפ טימ דבכמ זיא ליאַאמזיא

 ןעלדנַאװ-עלדנַאה רעזייה ערעייז ןופ סױרַא ןענעז רעבַארַא ןוא ןדיי

 ,ןדימש ןוא ןּפַאלק ,ץלָאה ןגעז ,לזייא םעד ןביירט ,?גיצ ןענערב ייב ןעווערָאה

 .סעינַאװַָאטשור ףיוא ןרעטעלק ןוא תואשמ ןּפעלש ,ןטכעלפ ןוא ןעיינ

 -ייז ףיוא .זיבַאנ בקעי דימש רעד ןעמוקעגסױרַא זיא לסעג-לקניוו ַא ןופ

 ךיז טָאה רע .ןזייא קיטש א טניוװעג ךיז טָאה סעציילּפ ענעניובעג בלַאה ענ

 ןיא םינּפ ןטרעקַאעצ ןייז ןופ ןשטיינק יד ןיא .יירעדימש ןייז ןיא טּפעלשעג

 םיא ןוא טוג ןייז םיא וצ טעוו טָאג ביוא גָאט םעיינ םעד רַאפ גרָאז ןגעלעג

 .תבש ףיוא תוטורּפ עקירעביא ןוא גנושטנעב ןבעג

 -נוה רעד .תירחש טּפַאכעגניירַא םיוק טָאה ,רעדיינש רעד ירַאכַאז םייח

 ןייז ןייא טליח ,לקניוו וצ ?קניוו ןופ בוטש ןיא טגיל סָאװ טיונ יד ,רענ

 עשיטיבַאר טימ ,טעקַאנ ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,ךעלרעדניק עטּפָאכ יד ןוא בייוו

 ,טיורב שירק ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא ךעלעקניוו יד ןיא ןרעטשינ ,ליד ןפיוא םירבא

 םיא טָאה טייקמערָא יד -- רעליימ עקירינ ערעייז רַאפ סעּפע ,ייט לסיבַא

 ,טַאטשרַאװ ןשרעדיינש ןייז ןיא םיא טגָאיעג ןוא בוטש ןופ ןבירטעגסױרַא

 טָאה רע ,רעיומ ַא ןיא ְךָאֹל רעטליוהעגסיוא ןַא ןופ ןענַאטשַאב ןיא סָאוו

 ַא רַאפ ןויוה רֶאּפ ַא ןעיינ ןעמונעג ,לעווש רעד ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז

 ,םקירעיורט ַא ?דנוגינ ַא ןעגנוזעגוצ טָאה רע .תיבה-לעב ןשיבַארַא ןבושח

 -ןירּפ ַא ןגעוו טלייצרעד ךיז טָאה סע יוװ ,לכשה-רסומ ַא ןוא רעטרעוו טימ

 -ַאּפ ריא ןופ ךוטסַאּפ ַא ןטבילענ ןעמערָא ריא ןבירטרַאפ טָאה סָאװ ,ןיסעצ

 ןטייו ַא טימ ,םיליחת ןופ רעטרעו טמורבעגרעטנוא טָאה רע רעדָא ,ץַאל

 .ןוגינ ןטקנעברַאפ

 רעביא טרעדנַאװ סָאװ רעד ,זַארַאגַאמ ןופ רחוס-םימשב רעד ןבואר

 ןליוא רעבַארַא ןוא ןדיי וצ טפיוקרַאפ ןוא ןלָאט ןוא גרעב ,רעפרעד ,רעדלעפ

 טָאה ,ןוז רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג סָאו םימשב ײלרעלַא ןוא ןצריוועג ןוא

 ,הרוחס ןייז ןעגנוזענסיוא ןגעוו-סטייהניואוועג ןופ ,ירפ רעד ןיא דלַאב ןיוש

 עציילּפ ןייז רעביא ןוא ?זייא ןפיוא סרעביוק יד ןדָאלעננָא טָאה רע רָאנ יו

 .ןוידּפ םעד ןוא ןליוא ערעייט טלַאה רע ואוו ,לטסעק סָאד ןטרָאװרַאפ

 ;סנגיוצעצ ַא גנַאזעג סָאד ןוא סנפָאלשרַאפ ַא ןעוועג ךָאנ זיא לוק ןייז
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 יד זַא ,רעבייל יד ןרימש ןוא ןבלַאז וצ ןליוא ! ײלרעלַא םימשב ---

 רעבייוו רַאפ ןעמופרַאּפ -- קינעטרעטנוא ןוא קיגױב ןרעוו ןלָאז רעדילג

 ןלָאז ,ןביירוצנייא טיוה יד ,ןקעמשוצנייא רָאה ערעייז ! ערענעש ןוא ענייש

 ,ןטײלנַארק עלַא וצ רעצכעטיירק ! רענעמ יד ייב גנוטסולג יר ןדניצנָא ןענעק

 -עמעלק-ץרַאה ,שינעקיטשד-זדלַאה ,שינעדיינש-ןרינ ,שינעמירג-ךיוב ,ןקיטייוו

 -רַאּפ ענעבירשַאב ןוא תועימק ! ןטייקיניילק ךָאנ ןוא שינעכערב-סיפ ,שינ

 ןעָאלק ןוא רענרעה טימ םינָאלוװייט ,תוחור ,םידש ןופ ןטיחרַאפ וצ ןטעמ

 -רַאפ וצ תועימק !סנטניה יד ייב ןעלדייוו טימ עכלעזַא ןוא סיפ יד ףיוא

 ערעייז ןיא ןירירטק ןוא ןירירמ ,ןירירבש :םידש יד רעביטש יד ןופ ןביירש

 טשינ ךייא טעוװו רע ,ןענבואר ייב טפיוק !טלעוו קע םעניא ןיירַא ןטסענ

 רעצנַאג רעד ןיא טמירַאב ןוא טלייוורעדסיוא זיא הרוחס ןייז } ןרַאנּפָא

 רערעדנַאו םעד ןענבואר ייב טפיוק ! זַארַאגַאמ ןיא זדנוא ייב וליפַא ,טלעוו

 ! רעיינ-סופ ןוא

 סָאװ ,ךעלשיפ עקידלּפַאצ טימ ףָאש ַא טּפעלשעג טָאה רעשיפ רעד ?ליה

 ןבָאה ךעלשיפ יד .ןצענ ענייז טימ ךייט ןיא טּפַאכעג טכַאנ עצנַאג ַא טָאה רע

 ,עקסעילּפ ַא טימ רעסַאװ ןיא ןוטעג גנורּפש ַא ,ליונק םעניא ןפרָאװעג ךיז

 .ןוז רעד ןיא טלקניפעג טָאה רעבליז רעכעליולב רעייז ,גנורּפש ַא רעדיוו

 : ןגירשעגנָא ייז ףיוא טָאה ?ליה

 ףיוא ךייא ןלעוו ןדיי ! טשינ ךיז טפרַא ! רעסַאװ ןיא םידש טגיל ---

 ןצנַאט וצ ןטסולג טשינ ךייא ךיז טעוו'ס זַא ,רענייב יד טימ ןרעצרַאפ תבש

 -נִא סרעמע ייווצ טימ בייוו ןייז טנַאּפשעג טָאה םיא רעטניה .ןעגנירּפש ןוא

 ,בייוו ןייז .םיתב-ילעב עקידובכב רַאפ שיפ עסיורג ןוא רעסַאװ טימ טליפעג

 -עג רעוש טָאה ,ּפָאק ןפיוא ךוט-ךודנַארפ א טימ ענעדיי ענעסקַאוװעצ ַא

 ןופ לוע םעד טּפעלשעג קינעטרעטנוא ןוא סיפ יד טּפעלשעג רעווש ,טמעטָא

 ןגיוא עקידנפיול ןוא עכעליירפ טימ ,רעקנַאלש ַא ,דיי ַא ,לליה .הסנרּפ רעד

 -עגקעװוַא טָאה ,ןוז ,ןטניוװ ,סנגער ןופ םינּפ ןטרעקַאעצ ,ןטשטיינקעצ ַא ןיא

 ;לוק ךעליירפ ַא טימ ןפורעגסיוא ןוא דרע רעד ףיוא ףאש סָאד טלעטש

 !שיפ ! טשינ ךיז טפרַאװ ןוא ףאש ןיא טגיל ! תבש ףיוא ןדיי רַאט ---

 ַא תוטורּפ ףלעוװצ רַאפ ,ּפָאט םעניילק ןלופ ַא תוטורּפ ןביז רַאפ !שיפ

 -עבעל -- ןָאט ןכיוה רָאנ ַא ןעמונעג טָאה רע -- ּפָאט םענעדרע ןסיורג ןלופ

 ןיא ןעגנירּפש ןיוש ןענעק ייז ! סױרַא ךייט ןופ טשרע ,עקידלּפַאצ ,עקיד

 ןעז טשינ סע טעוװ ריא סָאװ זייּפש ַא ךייא רַאפ ןייז ןוא ןײרַא פעט ערעייא

 רָאנ !ןדיי ,ןדעדנ ןיא ןתיול ןפיוא טשינ טרַאוו ! ןדעדץנ ןיא ןסע ןוא

 ! ןטסולנ רעצרעה ערעייא ?פםיוו שיפ טנייה ןיוש טפיוק

 טימ סרעביק טּפעלשעגּפָארַא ?זייא ןַא ןופ טָאה תוריּפ ןופ רחוס ַא



 4 |ל י מ - ט ג י ײ

 גיילענסיוא לענש ייז טָאה רע .טליופעגרעטנוא ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןטכורפ
 ןענעז סעגה עבלעז יד ןיא ןוא דרע רעד היוא סעשזָאגָאר ענעיורטש ףיוא
 -יירפ עזייב ,עקידנעמושז ,עקיכעטש ,עטעפ ,עסיורג ;ןגילפ תונחמ ןלַאפַאב
 םיא ןבָאה ןטקעזניא יד ןוא ,תוריּפ יד ןופ ןבירטעג ייז טָאה רחוס רעד ,עכעל
 -עג ןוא טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ א דיי רעד טָאה ,טקינייּפעג רעמ ךָאנ
 ,סטוג ןוא בָאה ןייז ןיא ךיז ןעמדיוו ןוא ןעיִאר ןגילפ יד ןזָאל

 -ַארַא טימ טלביוושעג ןוא טלמיוועג טָאה זַארַאגַאמ ןופ ךעלסעג יד ןיא
 ,עטכשוחרַאפ ,עמערָא ייז ןופ ךס ַא ,למעק ןוא ?זייא ,רעבייוו ערעייז ןוא רעכ
 עבלַאה א טרעדנאװעג ,ךיז טרעדעפעג ,םורַא רעפרעד יד ןופ ןעמוקעג ןענעז
 -עג טנייה זיא סע .תואיצמ ןעלדנַאהוצנייא ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוקעג ,טכַאנ
 -ַאב רעשיבַארַא רעד .גָאט-ר רעשינכַארַא רעד ןוא ,תבש ברע ,קיטיירפ ןעוו
 טּפעלשעגכָאנ ךיז ןבָאה ןטניה ןופ ,?זייא ןייז ףיוא טגיוועג ךיז טָאה סָאבעל
 -רַאפ ןעלסקַא ערעייז ףיוא ,סעטכַאלּפ עקיטיוק ןיא עטליהעג ,רעבייוו ענייז
 רעֶדָא ,ייווצ ןסעזעג ,ןגעלעג ןענעז סע ואוו ,יורטש ןופ טכעלפעג ַא ןפרָאװ
 ןטייז יד ייב ןוא ךעלּפעק יד ןופ רָאה עטלָאגעגּפָא טימ רעדניק עקניניילק יירד
 יד ןוא עטַאמש עסַאנ ַא ןגיוזעג ןבָאה רעדניק יד ,ךעלּפעצ ענעטכַאלפעג
 יד ןיא ,תוריּפ יד ןיא טרעטשינעג ןגיוא עצרַאוװש ערעייז טימ ןבָאה סעמַאמ
 טלאוװעג האנק טימ ןוא ,סַאג רעד ןופ ןטייז יד ןיא תורוחס ענעפרָאוװעצ
 ,.רעדנַאנַאטימ ץלַא ןעגנילשנייא

 ,לזייא ןטנוזעג ַא ףיוא טניוועג ךיז טָאה רעבַארַא רעכייר רעקידובכב ַא
 טימ ,עיַאבַא רעטקיטשעג-דייז טימ רעסייוו ןיא טליהעג ןעוועג זיא ףוג ןייז
 ,בייוו ןייז ןעגנַאגעג ןיא םיא רעטניה .םינּפ ןייז ףיוא עקסעפ רעטיור ַא
 ריא טלעטשרַאפ ?יטש טָאה סָאװ ,םישובלמ ענעטנעווייל עניד ןיא טעדיילקעג
 -עגסױרַא ןבָאה ןגיוא עצרַאװש יד זיולב .םינּפ םעד טימ ןעמַאזוצ רעּפרעק
 יד .טרעײלשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,םיִנּפ ןטצינשעג ,םענייש ןופ טלוק
 סָאװ ,םענעגנַאפעג ַא ןופ טייקירעגיינ רעד טימ ץלַא ףיוא טקוקעג ןבָאה ןגיוא
 .טלעוו יד ןטכַארטַאב וצ טייצ עלייוו ַא םיא טיג ןעמ

 טייז ןייא ןופ ןעמוקעגנָא ןעלמעק ייווצ ענייז טימ זיא רעביירט-למעק ַא
 טייז רעטייוצ רעד ןופ ?זייא ןייז ףיוא רעבַארַא רעבושח רעד ןוא ?לסעג
 ,געוו םעד ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ טָאה ןרעדנַא םעד רענייא ,לסעג םעניא
 -ישטיווק ,עקירעזייה ,עבָארג :רענעטדזדלַאה עלַא ףיוא יירשעג ַא ןרָאװעג זיא
 טשינ ןוא דצ ןייז טַאהעג ךיז טָאה רעדעי .רעבַארַא ןופ ייס ,ןדיי ןופ ייס ,עק
 יד ןוא ןעמוקעגנָא ןיא ןַאמיײצילַאּפ רעסעװרָאב ַא זיב ,ןבעגכַאנ טלָאוװעג
 .טפַאשגנע רעד ןופ ןבירטרַאפ ןעלמעק

 .אללעמ רעד ןופ ךעלסעג יד טבױטרַאפ ןבָאה ןדלַאװעג ןוא תולוק
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 םנעה יר טימ ןפראוועג ,ןגיוא ענעקָארשעצ טימ ןפָאלעג זיא עמַאמ ַא

 ,קנַארק ריא זיא דניק ַא :סַאג רעד וצ ןוא ךיז וצ טדערעג ,טפול רעד ןיא

 .האופר ַא רַאפ רעצכעטיירק ןייק טשינ טָאה יז ,ץעגרע ןופ ףליה ןייק ָאטשינ

 .גָאזנַא ןטסיוו ןוא קערש טימ ןעיירשעג עריא וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ןעמ

 ףיוא ןבָאה ,ךעלמינּפ עטכשוחרַאפ טימ ,ענעסילשעגּפָא ,ךעלגניי עניילק

 ןופ רעסַאװ .ןלעפ-למעק ןופ ןעֶלנָאל טּפעלשעג סעציילפ עקנירעגָאמ ערעייז

 :טפול יד ןטלָאּפשעג ןבָאה ךעלעכלוק ערעייז .בורגדןגער

 יַאֹו !הטורּפ רעניילק ַא רַאפ ךעלּפעט ייווצ ! רעסַאוו ! רעסַאװ ---

 בורגרךגער ןופ טשרע !קַאמשעג ןוא קידנקיווקרעד ,ךעלמערעוו ןָא רעס

 ! סיױרַא

 "ייב ןוא ךיוה ,ןגיוא עקידנענערב טימ דיי רערַאד ַא ,רחוס-ּפעט ַא זיא

 ענייז רַאפ ןעיירשעג-ביול טימ רעסַאװ סָאד ןביול ןטימ ןיא ןירַא קידרענ

 : תורוחס

 "ירב ,עסיורג ,ענרעזייא ,ענעדרע ,ענעמייל !ּפעט !פעט !ּפעט --

 ערעייא ןיא טעוװ סע ַא ,ןכָאק ייז ןיא סּפעש ןצנַאג ַא טנעל ריא ! עפיט ,עמ

 , ןכָאק ייז ןיא עלעדניה ןיילק א ךיוא טנעק ריא .תוקיתמ רַאפ ןייגעצ רעלייט

 ןופ ןייגרעביא ןענעק ! תורוד עצנַאג סיוא ןטלַאה !קיבייא ןבעל סָאװ ּפעט

 ! רעהפיוא ןָא ןרעדנַא םוצ זיוה ןייא

 ! ךעלדנייב ףלָאװ ! ןרעדעפ-רעלדָא ! גנוצדןעגנַאלש ! תועימק ---

 עניילק ,רעכיּפעט ,ךעלטכיל ! טפַאזלעּפע !רעקוצ !ייט ענירג --

 ערעייא ןליּפשרַאפ ןוא ןגיוא ערעייא ןריפרַאפ סָאװ ןרילָאק טימ ,עסיורג ןוא

 ! רעצרעה

 "ייבךסּפעש ! סוקסוק ! ןעלדנַאמ ,ןעלטייט !  ךעלסינ לארשייץרא ---

 ! געטנכָאװ רַאפ ןוא תבש דובכל רעבעל ןוא ןריהעג ,לבָאנק ןוא סרעפעפ ,רענ

 ! עסיז ןוא עפרַאש סעלעביצ --

 .ןעגנוצ עקידרעייפ ןעגנולשעג טָאה ,עילוק ַא טימ רעבַארַא רעקירעדינ ַא

 גנַאלש ַא ךיז םורַא טלקיוועג טָאה ,גיוא ןפיוא עמלעב ַא טימ --- רעטייווצ ַא

 ,ןגיוא עטיור ןוא ּפעק עלָאג טימ רעבַארַא יירד .?פייפ ַא ףיוא טליּפשעג ןוא

 ,רעהפיוא ןָא רענעט יד טרזחעגרעביא ,ןוגינ םענַאטָאנָאמ ַא טֿליּפשעג ןבָאה

 רעד ,לטיילפ ַא ףיוא --- רעטייווצ רעד ,לקייפ ַא ףיוא טליּפשעג טָאה רענייא

 .ןצַאט ענעשעמ ייווצ טימ טצעזעג טָאה רעטירד

 .םיוארָאפ געוו ַא טכַאמעג ךיז סנקעטש יד טימ ןבָאה ןדיי עדנילב ייווצ

 -ייז ןטלַאהעג ,טריפעג ייז טָאה סָאװ ,?גניי םעד טיורטעגנָא טשינ ןבָאה ייז

 עדנילב עדייב .סיוארָאפ ןעגנַאגעג ןוא ?טנעה ןרַאד ןייז ןיא סעֶלָאּפ ערע

 :סַאג רעד וצ טדערעג ןבָאה
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 ןפרַאד העושי ַא ! םיקידצ יד ןופ םירבק יד וצ ןייג זדנוא טזָאל ---

 למיח רעד .ףליה ןייק ָאטשינ .ןרָאװעג טפַאלשרַאפ ןענעז רעדניק יד ! רימ

 ַא ןבָאה רימ !ףליה ךָאנ ןעיירש םירבק יד ףיוא רימ ןלעוו ,טכַאמרַאפ זיא

 ןעניפעג לָאז רע !ןדנילב ַא ןופ ןגיוא יד טנפע ןדיי .ןכַאמ וצ געוו ןטייוו

 !רימ ןכוז רעדניק עקנַארק יד רַאפ ףליה ַא .נעוו ןקיטכיר םעד

 -למעק יד ןופ רעיוט םעד ךרוד ןעמ טייג םיקידצ יד ןופ םירבק יד וצ ---
 טלָאז ריא ,ךיז טלייא !רעדניק עלַא רַאפ גנולייה ַא סיוא טעב ! רעביירט

 ! טייצ ןיא ןעמוקנָא

 רעד ייב ןסעזענ זיא ,גיוא ןענורעגסיוא ןייא טימ רעמערק רעד הירזע

 -ריפ ַא ןופ סיורג יד ,רעיומ .ַא ןיא גנוליוהסיוא ןַא ,למערק ןייז ןופ לעווש

 ןוז רעד ןגעק ּפָארַא סעצילַאּפ יד ןופ טליּפשעג טרָאד טָאה סע .ןטסַאק ןקיקט

 עטקיטשעג ;ןעוועג טרָאד זיא ץלַא .תורוחס ענייז ןופ ןרילָאק טלעוו ַא טימ
 -נענעווייל ןוא דייז ךעלקיטש ,םעדָאפ ןוא ןעלרָאנ ,ןשוברַאט עסייוו ,ןלַאדנַאמ

 ןוא ענעסיוטשעג ,רעצכעטיירק ןוא תועימק ,רעקוצ ןוא גנירעה ,ןדנַאוװעג עט

 טימ ,םֵארק יד טקוקַאב ןגעװו טייהניואוועג רַאפ טָאה הירזע .ךעלטניב ןיא

 קילב ַא ןפרָאוועג טָאה רע .ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז טצַאשעגּפָא רע םָאה קוק ןייא

 טרעטנענרעד טשינ ךיז טָאה םָארק ןייז וצ ,לסעג ןופ טייקידלמוט רעד ןיא

 ןיא טפיטרַאפ ךיז ןוא רפס ןטלעגרַאפ ןטלַא ןַא טנפעעג רע טָאה ,הנוק ןייק

 טימ ןעמורב ןעמונעג רע טָאה גנולצולּפ .טפירש רענעבירעגּפָא רעניילק רעד

 :ןונינ א

 טעב ןוא יז טהעמָאי ,לפשה םלוע ןפיוא ןייגּפָארַא ףרַאד המשנ יד זַא ---

 ןיא יז ןביירט מינ ןוא ןבָאה תונמחר ריא ףיוא לָאז ןעמ זַא ,טעבעג סיורג א

 -אסכ םייב ןזָאל יז לָאז ןעמ טנייוו ןוא טעב יז .שטנעמ ַא ןופ ןיירַא ףוג ַא

 ...החניכש רעד ןופ ןלַארטש יד ןופ ןבָאה האנה ןוא דובכה

 ייב ?קעז ןפָא ןַא וצ טרַאשענוצ ךיז טָאה סּפעש רעקידנעשזדנַאלב ַא

 סַאג רעד ןגעק ייז טייקעג ,ןעלטייט ןּפעלשסױרַא ןעמונעג ןוא םָארק סהיריע

 רערעדנַא ןַא ןיא רעטציא זיא סָאװ ,רעמערק ןופ דייר עפיט יד ןגעק ןוא

 -רַאפ קידארומ ןעוועג זיא ןייֵלַא רע .טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה הירזע .טלעוו
 ַא ןָא טמורבעגסױרַא ןיוש טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו יד ןופ טרירעג ןוא טּפַאג
 ךיז טעינילכרַאפ ןוא טייקפיט רעד טימ טקיווקעג ךיז טָאה רע .לָאמ רועיש
 :ןוגינ םעד טימ

 םעדכָאנ ,ףוג ןכעלשטנעמ ןטימ ןדייש ךיז ףרַאד חמשנ יד ןעוו ןוא ---
 ןיא ןייגקירוצ ףרַאד יז ןוא םדו-רשב םעד ןופ בייל םעד טנידעג טָאה יז יו
 סָאד זַא ,ןייוועג ןיא יירשענ ַאזַא טימ טגָאלק ןוא יז טרעמָאי ,ןיירַא למיה
 -- -- -- רערעדנַא רעד וצ זיב טלעוו קע ןייא ןופ טרעהעג טרעוו
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 ,רייר ענעגייא יד ןופ גנוקיצטנַא ןיא טפַאגעג טָאה ,רעמערק רעד ,הירזע

 "רַאפ ןעק חומ רעד ,ןעגנערבסורַא ץלַא ןעק ליומ סנשטנעמ ַא סָאװ םעד ןופ

 ןָא טייג סָאװ ,לדנַאװ-לדנַאה םעד ןופ טייוו ,ןטלעוו עטייוו עכלעזַא ןיא ןייג

 ,ןסיב סָאד ןּפַאכסױרַא ןרעדנַא םעד ליוװ רענייא .שינעסייר ַא ,סַָאנ רעד ףיוא

 ,עלעביצ ַא ןגעװ ,?ייאניציר ?שעלפ ַא ,םעדָאפ לכליונק ַא ןגעוו ?דנַאה ַא

 ןוא שינעװַאה סָאד ,םורַא ָאד ץְלַא סָאד טָאה סָאװ ,לצעלּפ טנקירטעג ַא ןגעוו

 טלייה סע ?סָאד ףרַאד רעװ ,ןצונ סע טגנערב ןעמעוו ?טרעוו ַא שינעכָאק

 רענייא ,טײקבַארג זיולב ךָאד זיא סע .המשנ רעד טשינ ןוא ףונ םעד טשינ

 וצנֶא עקשיק יד יבַא סעּפע ןּפַאכנײרַא ליוו רעדעי ,ןרַאנ ןרעדנַא םעד ?יוװו

 "עג רָאנ ךיז טלָאװ שטנעמ רעד ןעוו .גונעג טשינ זיא ךַאז םוש ןייק ,ןליפ

 ךָאד טלָאװ רע .,ןעקנַאדעג ענענייא יד וצ ,חומ םענעגייא םוצ ןרעהוצ טלָאװ

 .למיה םעד ןכיירגרעד טנעקעג טכייל

 םרעמערק םער ןסערפעג ?ייוורעד טָאה סּפעש רעקידנעשזדנָאלב רעד

 ןיא טריצַאּפש טָאה הירזע .טקוקעגמוא טשינ ךיז וליפַא ןוא ,סטוג ןוא בָאה

 ןיא גָאטרכָאװ ַא ןטימ ןיא טרַאּפשעגנָא עקַאט טָאה רע ,ןטלעוו עכיוה יד

 סָאד ןוא ,ןדלַאה ןפיוא ןגעלעג ףלח ַא יו זיא הסנרּפ ןופ לוע רעד ןעוו ,?מיה

 סױרַא ןטלעז זיא רע רעכלעוו ןופ סאג יד ,לטעטש ןייז ,זַארַאנַאמ עלעטעטש

 "רַאפ ןעוועג רעטציא ןענעז סָאװ ,ןגיוא ענייז רַאפ טײרּפשעגסױא ןגעלעג זיא

 ...טכיל טייוו-טייוו ַא רָאג ,טכיל רעדנַא ןַא ןעזעג ןוא טכַאמ
 .ריַפ-

 לא
 א

 סָאד ,רַאטַאנעביא רָאטקָאד רעד ןעוועג זיא ַאנַאמַא הקבר ןופ זיוה ןיא

 .ירַאבדימ םימחר ,דיי רעדמערפ רעד ךיוא ןוא הכרב ?דיימ

 ךיז ןבָאה ?סעג ןופ ,ףיוה ןופ .,גָאט ףיוא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 ,ףליה ןטעבעג ,ףליה טכוזעג טָאה ןעמ .ןענייוועג עכיוה ןוא עליטש ןגָארטעג

 יּפע ןַא ןכערבסיוא ןעק סע זַא ,סעיינ יד .ןעמוקעג טשינ זיא ףליה ןייק ןוא

 קערש יד .רעיוא וצ רעוא ןופ ,ליומ וצ ליומ ןופ טיײרּפשעג ךיז טָאה עימעד

 סע טכערב לָאמ ליפ ,סע טפערט לָאמעלַא .סיוארָאפ ןעגנַאגעג ןיוש זיא

 רעטעלב יװ ,רעדניק לייט ןטסערג םעד ,סנבעל ןסירעגסױרַא ןרעוו סע ,סיוא

 .םמערוטש ןוא ןטניוו ךרוד םיוב ןופ ןגָארטעגּפָארַא ןרעוו סָאװ

 תוחוכ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש טָאה יז .טנעה יד ןכָארבעג טָאה ,הקבר

 ןטסעב םעד בוטש ןיא טַאהעג :ןוטעג ןיוש ךָאד ןעמ טָאה ץלַא .ןענייוו וצ

 .םיא סיוארָאפ טייג ךאלמ רעטוג א ןוא טָאג ןופ חילש ַא זיא סָאװ ,רָאטקָאד

 -עג לגניי ריא טָאה סיוארָאפ ךאלמ רעד ןוא רָאטקָאד רעטוג רעד ןיילַא רע

 ,טלייהעג ,בייל קידקָאטיײװ ןייז רעביא ןענַאטשעג עצנַאג ןהעש ,תואופר ןבעג
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 .המשנ רעד טימ םיוק טעכָאפ דניק סָאד ?טסייוו רעוו רעטציא ןוא טסיירטענ

 .בוטש ןופ לקניוו א ןיא ןענַאטשעג זיא ירַאבדימ םימחר ,רעדמערפ רעד

 טָאה ענייז ןניוא יד ןופ .טלקָאשעג טכייל ךיז טָאה טלַאטשעג עכיוה ןייז

 רַאוװריװ םעד ןיא טָאה רענייק .תונמחר ,טעבעג ,טייקמורפ ַא ןנָארטעג ךיז

 ָאד ךיז טָאה רע ןענַאװנופ ,ָאד טוט רע סָאװ ,זיא רע רעוו טגערפעג טשינ

 -יא טנעה ענייז טײרּפשרַאפ דניק ןקנַארק םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא רע ,ןעמונעג

 טָאה רַאטַאנעביא לאומש .גנושטנעב ַא טעשטּפעשעג ןוא לּפעק םעד רעב

 ןעייג סָאװ ,ןטלַאטשעג עקידרעדנַאװ יד ןופ םענייא ףיוא יו טלוקעג םיא ףיוא

 ,טרָאד ןוא ָאד ייז טעז ןעמ .גנושטנעב ןוא הרושב טימ טלעוו רעד רעביא

 .טייקמורפ טימ ךָאנ ייז ןקוק טייל עמורפ ,ןדניװשרַאפ ןוא ןעמוק ייֵז

 טקוקעג ,רָאטקָאד ןופ גנונעווַאב עדעי טשרָאפעג טָאה הכרב ?לדיימ סָאד

 טָאה םינּפ ריא ףיוא .סנ ַא ןזייווַאב ןיוש טעוװ רע זַא ,ןביולג טימ םיא ףיוא

 -בענעג טָאה רע סָאװרַאפ ,ףראוורָאפ רעטרעטיברַאפ רעד ןעזעגנָא טשינ ךיז

 עטסנעש יד ,אקסומ ָאד ןיא טרָאד ?דיאַאס לַאמַאג ןופ זיוה םעניא טקימ

 ףושיכ טימ ןעק יז ;ןירעכַאמ-ףושיכ ַא זיא יז ;טָאטש ןיא לדיימ עשיבַארַא

 ריא רַאפ ןעמוק ןעק ץנירּפ ַא .טייקכיוה ןייז ןופ רעֶלדָא םעד ןרעדינּפָארַא

 יד ןיא ךיז טבלַאז יז .טבילרַאפ ריא ןיא ןענעז רענעמ עלַא .סיפ יד וצ ןלַאפ

 רעדעי .ןעמופרַאּפ עטסנייפ יד טימ בייל ריא טרימש יז ;ןליוא עטסרעייט

 טימ טריצעג ךיז ןוא םערַאה ןייז ןיא ןעמונעג יז טלָאװ ץנירּפ רעשיבַארַא
 ןוא ןלעוו רָאנ ןעק יורפ ַא סָאװ ,תונתמ עלַא טימ טשטנעבעג זיא יז .ריא
 רעביא טגיל הללק ַא .טָאנ ןופ ןטלָאשרַאפ ךיוא זיא יז ;ךַאז ןייא רָאנ .ןטסולג

 יז טָאה ןוא טייקטנעַאנ ריא ןיא טמוק סָאװ ,ןַאמ רעדעי .ןעגנוטסולג עריא

 -לנעב רַאפ גרעב יד ןיא טברַאטש ןוא ריא ןופ קעװַא םעדכָאנ טייג ,ביל

 רעד ןוא ריא ןשיווצ ,ןַאמ םעד ןוא ריא ןשיוװצ טגיל הללק יד לייוו ,טפַאש

 | ...טלעוװ

 -עג רָאטקָאד רעד טָאה -- ?הכרב ,גָאזרַאפ ןיימ טריפעגסיוא טסָאה --

 ןייז טעוװו רעדורב ןייד ,טשינ גרָאז ?טכַארטרַאפ ױזַא וטסיב סָאװ -- טגערפ

 ןעמ טָאה .ךעליירפ ןייז טעוו סע ןוא ,קרַאמ ןיא ןצנַאט טסעוװ וד .טנוזעג

 -פיוא ןעמ טָאה ?ןליד יד טרעיישעג ,רעסַאװ טכָאקעג ,ןצַארטַאמ יד טקיניירעג

 ? רעטסנעפ יד טנפעעג

 ןופ ךעלּפעק יד טקיניירעג טָאה ןעמ .ןוטעג ןרָאװעג זיא ץלַא .ָאי --

 -ַאו טכַאקעג ןוא ,בוטש רעדעי ןיא ּפעט-רעייפ יד ףיוא ןזָאלבעג ,רעדניק יד

 ,טקיניירעג ןוא טרעיישעג ןעמ טָאה םוטעמוא .רעס

 -עג ריא ייב ןענעז טנעה יד .עלופ ַא םינּפ ןייז רַאפ ןענַאטשעג זיא יז

 -רעד:טשינ רַאפ ןפָא ןטלַאהעג םיוק יז טָאה ןניוא יד .טרעטַאמרַאפ ןעוו
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 טריפעגסיוא טָאה יז סָאװ ,דיירפ טימ לופ ןעוועג זיא יז רעבָא ,טייקנפָאלשי

 יז זַא ,ןבעל ןגנוי ריא ןבענּפָא ןסייה יז לָאז רע ןעוו .לעפַאב סרָאטקָאד םעד

 ,יירענערב-ל?גיצ סדיאַאס לַאמַאג ןיא ךיז ןפרַאװניײרַא ,טונימ יד ,ױזַא טָא לָאז

 ריא ןעװעטַאר רָאנ ןעק רע ןעוו .טרַאװעג טשינ עגר עקיצנייא ןייק יז טכָאװ

 ? זַארַאנַאמ ןיא ָאד ןביילב ןוא לרעדורב

 ןפרַאד םורַא העש יירד ןיא ?הכרכב ,טכַארטרַאפ ךיז וטפָאה סָאוו ---

 רימ סָאװ .ץלַא טימ ןוא תואופר יד טימ קירוצ ןייז דרעפ סדיאַאס לַאמַאנ

 ,ןפרַאד

 עמַאמ יד ,םורַא ןָא ָאד טייג סָאװ ,םעלַא םעד ןגעוו טכַארט ךיא --

 טעוװו ריא זַא ,רעכיז ןיב ךיא רָאנ ,ייברַאפ זיא ןועמש רעזדנוא זַא ,טיירש

 טדער ןעמ ,ןעמָאנ רעייא טניל טָאטש זיא ןּפיל סנעמעלַא ףיוא ,ןעװעטַאר םיא

 ,גנושטנעב טימ ןעמָאנ רעייא סױרַא

 בוטש רעד ןופ ןייּפ ןוא טנלע ןצנַאג םעד ייב .ןוטעג ?כיימש ַא טָאה רע

 ריא ,ורמוא ריא רשפא ,גנַאזעג ַא ךיז ןיא ןגָארטעג סעּפע ?דיימ סָאד טָאה
 ,רעדילג עריא ןיא לּפַאצ רעקידננילירפ רעד ,טייקגנוי

 ,ןוטעג בָאה ךיא סָאװ טשינ ?ייוורעד ךָאנ סייוו ךיא .הכרב ,קנַאד ַא --

 טימ ןעמָאנ ןיימ ןעמ טגָאז ןיוש ןוא טעװעטַארעג טשינ םענייק ךָאנ

 ,גנושטנעב

 ,סע ןסייוו טָאטש ןיא עֶלַא ;ןדיאַאס לַאמַאנ טעװעטַארעג טָאה ריא ---

 -ּפִא ,ףושיכ ריא טימ .ַאקסומ יו רעמ טונימ ןייא ןיא ןוטעגפיוא טָאה ריא
 -טנַא עלַא ןוא ביל יז טָאה ןעמ .רעצכעטיירק ,ןליוא ןענערב ,ןשינעכערּפש

 ןיוש טשינ ךיז טזייווַאב סָאװ ,ןטבילעג ריא ףיוא טרַאװ יז .ריא ןופ ןפיול

 ןעגניווצ םיא יז טעװ ףושיכ ריא טימ זַא ,טניימ יז ןוא טייצ רָאי עכעלטע

 .,סמערָא עריא ןיא ןלַאפ ,ריא וצ ןעמול

 .ןוטעג רעטיצ ןטכייל ַא טָאה רָאטקַאד רעד

 -עג ןוא ןגיואוועג ןרעוו ףרַאד טרָאװ סעדעי .הכרב ,ױזַא טשינ דייר ---

 ,רעטרעוו טימ ןפרַאװ טשינ רָאט ןעמ .ןטסָאמ

 .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא עטמעשרַאפ ַא טָאה הכרב
 יד טימ רענעגעוו ייווצ יד ןעמוקעגקירוצ ןענעז גאט ןבלַאה ךָאנ טעּפש

 -ויז ןופ טצעזעג טָאה םיוש ַא ,טרעטַאמרַאפ ןעוועג ןענעז דרעפ יד .םיחילש
 טָאה ןעמ .דיאַאס לַאמַאג ןופ ףיוה םעניא ךיז טלעטשענּפָא .רעליימ ערע
 -ַאגַאמ ןופ ַאללעמ רעד ןיא ןפָאלעג זיא חילש ַא ןוא דרעפ יד טנַאּפשעגסױא

 ,רַאטַאנעביא רָאטלָאד םעד הרושב ירד ןגָאזנָא זַאר

3 
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 זיא רענייק ,רעמיצ-לדיימ ריא ןיא רעטסנעפ םייב ןענַאטשעג זיא ַאקסומ

 -עדיײשרַאפ ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז זיוה ןופ רעבייוו יד .ןעוועג טשינ ָאד

 ,ףיוה ןפיוא ,ןרעמַאק יד ןיא .טײקשיטַאבעלַאב רעסיורג רעד ןופ ןעלקניוו על

 ַאקסומ זיולב .ךיק ןיא ,דלעפ ןיא ,ןטרָאג ןיא ,ןרעלעק יד ןיא ,רעלכייטש ןיא

 לַאמַאג ןיא ןעוועג זיא יז .טעברַא-בוטש ןייק טימ ןעמונרַאפ טשינ ךיז טָאה

 :תונתמ טימ ןעקנָאשַאב טָאה ַאללַא ןעמעוו ,עטלייוורעדסיוא יד זיוה סדיאאס

 טשינ סָאװ תונתמ עכלעזַא ץלַא .ןח ,טייהגולק ,טנוזעג ,טייקנייש ,המבח

 .ןעמולַאב וצ ייז טרעוו זיא רעדעי

 ןטסענ טרָאד ןַארַאפ ,טייקסטוג טימ ?ופ ץרַאה סָאד זיא קידנעטש טשינ

 ןייז ?חומ ריא ןעק ןעמ רָאנ ,רעיורט ןוא סורדרַאפ ,סַאה ,טייקזייב ,ןרָאצ ןופ

 טימ לופ זיא יז ,עטלייוװװרעדסיוא ןַא זיא ַאקסומ .ןייז ?חומ ריא זומ ןעמ וזא

 -נוא ןכַאמ ןוא ןקיטלעוװועג :;ץלַא ןעק יז .רענרעק טימ םיורגלימ א יו ןסיוו

 סמענעי לענש ןעניווװעג ,רעטסייג ןפורסיורַא ;ריא וצ ערעדנַא קינעטרעמ

 .קירעדינ ןוא קיביגבָאנ ןייז ךיוא ןוא ןיסעצנירּפ א ןייז .טפַאשביל ןוא ץרַאה

 םעד טנעיילעג .שיזיוצנארפ ןוא שיבַארַא טנכייצעגסיוא טנעקעג טָאה יז

 םירפס עשיבַארַא עטלַא טנעיילעג ,קינייװסיוא ןופ קוסּפ ןדעי טנעקעג ,ןַארָאק

 רעטלַא רעד ןיא ךיז טלבירגעגנ ;ןעלרעוו ןוא רעלדָאב ןופ רעדיל יד ךיוא ןוא

 סָאװ ,שטנעמ רעד זיא סע סָאװ ןעמענַאב טלָאװעג ,עיפָאזָאליפ רעשיבַארַא

 המשנ רעד טימ טרעוװ סָאװ ,ךיז טקידנע ןבעל סָאד ןעוו ,םיא ךָאנ טביילב

 .ןעגנולייצרעד סנַאסַאּפָאמ טימ טקיוװקעג ךיז ךיוא ןוא ,ןטייקיבייא יד ןיא

 ,רעטָאפ ריא רַאפ וליפא ,שינעטער ַא ןעמעלַא רַאפ ןעוועג זיא ַאקסומ

 ןייז טלָאװעג ןרעג ױזַא טשינ ןעמ טָאה ךָאד ןוא טַאהעג ביל יז ןבָאה עלַא

 ןגיוא יד יו ףרַאש ,שירעפורסױרַא ןעוועג זיא קילב ריא .טפַאשלעזעג ריא ןיא

 .טעבעג טימ לופ ןוא קידהענכה ,ליטש ךיוא ןוא רעלדָא ןופ

 ,טנוייל ,ןזייּפש יד ןעזעג ,רעטסנעפ םייב ןענַאטשעג רעטציא זיא יז

 ריא .גנוגערפיוא רעדליוו ןופ טרעטיצעג טָאה בייל ריא .,ןרעסַאוװ ,ןשזַאדנַאב

 ,טגנַאלרַאפ רע סָאװ ץלַא ןעמוקַאב טָאה רָאטקָאד רעשידיי רעד ,רעטבילעג
 .רעריא ןייז רע טעוו רעטציא

 יז ;רעקידננערפיוא ,רעקרַאטש ןרָאװעג זיא ץרַאה ריא ןופ ןּפַאלק סָאד

 -ַאב וצ ךיז רָאטקָאד ןפיוא ןקריוו לָאז רע זַא ,רעטָאפ םייב ןלעוּפסױא טעוװ

 רָאטקָאד רעד ןייז טעוװ רע ,גָאט ןדעי ןעז םיא טעוו יז .זַארַאגַאמ ןיא ןצעז

 ,ןגלָאפסיוא ריא טעוװ רע .ענייז עטנערַאה יד -- ַאקסומ ,יז ןוא זַארַאגַאמ ןופ

 ןיוש טעװ רע .קינעטרעטנוא ןוא ךייוו ןכַאמ וצ םיא ױזַא יװ ןיוש טסייוו יז

 ןַא ןיא ,דעמכַא ןעמוקעגקירוצ רע זיא רעטציא .דעמכַא יו ןדניװשרַאפ טשינ

 רעד זַא ,תוישעמ ןוא ןכורּפש ןופ ,רעכיב ןופ סע טסייוו יז .טלַאטשעג רעדנַא
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 ןעמעננַא ,טלַאטשעג רעדנַא ןַא ןיא ןייגרעביא ןבע? םייב וליפַא ןעק שטנעמ

 ,ןלאומש ןופ רעגניי זיא דעמכַא .רעבלעז רעד ןייז ןוא ןעזסיוא רעדנַא ןַא

 ןיא ַאד זיא המשנ ןייא ןוא טנַאה סטָאג ןופ ןסָאגעג עדייב ןענעז ייז רעבָא

 .ייז טקיטלעװנַאב ןוא ייז טימ טקיטלעוועג סָאװ ,ייז

 טשינ טבעל דעמכַא ביוא :חומ ןיא ןענוּפשעג ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג יד

 סָאד זיא ,ָאי טבעל רע ביוא ,ןבעל סלאומש ןיא רעטציא המשנ ןייז זיא ,רעמ

 ,ןַאללַא ןופ ןליוו רעד זיא סע זַא ױזַא .ןלאומש וצ ןעגנַאגעגרעביא טלַאטשעג

 דניז ןייק טשינ זיא סע ןוא רַאטַאנעביא ?אומש ןוא ריא ןשיווצ טפַאשביל יד

 דָאנעג סטָאג ,ריא רעביא ןלַאפעג זיא ןליוו סטָאנ טרעקרַאפ רָאנ ,ריא ןופ

 | ,טסיירט ןייז ןוא

 עלַא ןיא ךיז ןסָאגעגרעביא ,בייל ריא ןיא טמיושעג ךיז טָאה דיירפ יד

 ןפָאלעגניירַא זיא יז .סױרַא גורק רעד ןופ ןייוו רעקידנשיורַאב ַא יו ,רעדילג

 ןופ ןעמוקנָא םעד ןופ הרושב יד םיא {גָאזנָא רעטָאפ'ריא ןופ רעמיצ םעניא

 .ןעלקיטרַא-קײטּפַא ךָאנ טקישעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ יד

 ייוצ .םענעזענעג ַא טעב ןיא ןציז ןדיאַאס לַאמַאנ ןפָארטעג טָאה יז

 דָאפעג ,עמלַאּפ ַא ןופ ןגייווצ טימ ןוא טעב םייב ןענַאטשעג ָאד ןענעז רעניד

 ,ןטקעזניא ןוא ןגילפ יד ןבירטרַאפ ,קינעטרעטנוא ןוא ?ליטש םיא רעביא טעב |

 .ןסיורד ןופ ןסירעגניײרַא ךיז ןבָאה סָאװ

 ןגױא עצרַאװש עריא ןופ .טניוו ַא יו רעמיצ ןיא ןירַא זיא ַאקסומ

 דעג טשינ ןיוש טָאה רעטָאפ רעד .דיירפ טימ טלעוו ַא טלַארמשעגסױרַא טָאה

 םענעי טניז ,רעטכַאט רעטבילעג ןייז ייב ןגיוא עקידנלארמש עכלעזַא ןעז

 .דעמבַא גנוי םעד ןגעוו טרערעג טָאה יז ןעוו גָאט

 -עג ןוא רַאה ןיימ רַאפ ּפָאק םעד גיוב ןוא רעטָאפ ריד קנַאד ךיא --

 ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ טעב ןייז ייב רעטציא ןענַאטשעג זיא יז --- רעטיב

 טשטנעבעג ןייז טעװ רעניימ רעטָאפ רעד ,ךעלקילג ןייז טעוװ רָאטקָאד רעד ---

 יד ןיא ןרערט ןוא קנַאד טימ ןלעוו זַארַאנַאמ ןופ רעניואוונייא יד .טָאנ ןופ

 עלַא ןוא עקנַארק יד ןלייה טעװ רע ,רעטיבעג ןוא רעטָאפ ןיימ ןביול ןגיוא

 ןייז רַאפ זיוה ַא ןבעגּפָא םיא טעוװ רעטָאפ ןוא רַאה ןיימ .ךעלקילג ןייז ןלעוו

 ,טעברַא

 הבשחמ עדליו ַא סעּפע .ןשיק ןפיוא טצעזעגנפיוא טכייל ךיז טָאה רע

 דעג זיא סָאװ ,קנַארעג רעשילרעטסיוא ןַא ,חומ ןייז ןיא טציּפשעגנָא ךיז טָאה

 יד ןייגוצרעבירַא ךעלגעמ טשינ זיא סע יװ ,ןעמענַאב וצ טשינ ױזַא ןעוו

 ,ךעליירפ שילרעטסיוא סעּפע זיא יז ?טסייוו רעוו .גנורּפש ןייא טימ ַארַאהַאס

 ַא וצ ןרעוו ןכילגעג ןעק סָאװ ,דיירפ ַא ריא רעביא ןוא ריא ןופ טמיוש סע

 ןלַאש סָאװ ךעלקעלג ענרעבליז וצ רעדָא ,רעביא טפיול סָאװ ןייוו גורק ןלופ
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 ַאזַא .ןעמַאזוצ ךיז ןפיול ףָאש יד ןעוו ,גרעב יד ןיא ןעגנַאלק ןוא תולוק טימ

 ,דיי ַא ךָאד זיא רע ?ךעלגעמ סָאד זיא יוװ .ןילַא דניז יד ןיא סָאװ קנַאדעג

 . . ןטלעוו ,טייוו ןטלעוו --- ַאקסומ --- יז ןוא

 .ָאד ןענאטשעג ןענעז רעניד ייווצ יד רעבָא ,ןדייר טלָאװעג טָאה רע

 ,רעטעלב-ןעמלַאּפ יד טימ טעכָאפעג ןוא טעברַא רעייז ןיא טרעווילגרַאפ בלַאה

 ,ליומ סדיאַאס לַאמַאג ףיוא טנַאה עניילק ריא טגײלעגפױרַא טָאה יז

 לַאשענ סָאד יװ ןלַאפעג זיא סָאװ ,רעטכעלעג ריא ןוטעג גנולק א טָאה סע

 ,טפַאגעג ןבָאה רעניד עשיבַארַא ייווצ יד .טעב ןרעביא ךעלקעלג ענרעבליז ןופ

 יד יו ןעזעגסיוא טָאה סע ,טרעווילגרַאפ יו ןבילבעג ןענעז טנעה ערעייז

 -נערַאה עניילק יד ןופ רעטכעלעג םעד ןופ ךיוא ןפַאנ רעטעלב עקנַאלש ענירג
 ןעגנַאגענוצ רעטכעלעג ןטימ ױזַא זיא יז .ןח טימ לופ זיא סָאװ ,ַאקסומ עט

 -נײרַא לענש ךיז טָאה ,רעריא טעוליס רעטליהעג-סייוו רעד .ריט רעד וצ

 ,סורַא זיא יז ןוא גנונעפע-ריט רעד ןיא טשטילגעגנ

 טָאה סָאװ ,רעטכעלעג ריא ןעגנולקעג ץלַא ךָאנ טָאה רעמיצ םעניא

 ,טרירביוו טכייל

 ךיז טָאה ?זייא ןַא ,רעטעלב-ןעמלַאּפ יד טימ טעכָאפעג ןבָאה רעניד יד

 טקערטשעגסיױא טָאה למעק ַא ,ףיוה ןרעביא רעטכעלעג טימ טעשזריהעצ

 | .ןוטעג רעמָאי ַא ןוא זדלַאה םעד

 ,ןשיק ןרעביא ןלַאפעג רעווש זיא ּפָאק סדיאַאס .לַאמַאג

= 

 .ןָא תורוד עגנַאל ןופ ַאקָארַאמ ןיא טלצרַאוװעג טָאה אנַאמַא חחּפשמ יד

 הנותח טָאה ,רעטכָאט סרעייגףרָאד םעד הפילח ,הקבר ?דיימ סָאד

 -עז ייז .הידעס רעביירט-?זייא םעד ןופ ןוז רעד ,ַאנַאמַא בקעי טימ טָאהעגנ

 ,רערעייז הנותח רעד ךָאנ ןוא רעביטש עמערָא ןופ ןעמוקענסיױרַא עדייב ןענ

 ןיילק ַא ןיא טניואוועג ןבָאה ייז .טליהעגנייא רעדיוו ייז טייקמערָא יד טָאה

 ַאללעמ רעד ןיא רעזייה ענרענייטש יד ןופ סנרָאג יד ןופ םענייא ףיוא ,?רדח

 ַא ךעלקנעב ייווצ ,שיט ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא ?בעמ רעייז .זַארַאגַאמ ןופ

 ,רעלעט עכעלטע ,ּפָאט-רעייפ

 -רַאפ ַא ,רעטמולחרַאפ א ןעוועג ,ַאנַאמַא בקעי זיא ןָא טנגוי ןייז ןופ |

 טסייה סָאד ,ןגעוו סרעטָאפ םעד ןיא ןייג טלָאװעג טשינ טָאה רע .רעטכַארט

 רעדלעפ ,ןנעוו רעביא ,יירעביירטילזייא טימ ךיֹז ןעמענרַאפ טלָאװעג טשינ

 וצ סָאד טיונעג טשינ םיא טָאה רעטָאפ רעד .,ןלָאט ןוא גרעב ,רעדלעוו ןוא

 יד ,הכאלמ ענייש ןייק טשינ זיא סע זַא ,טסואוועג ךעליירג טָאה רע ,ןופ

 טנעה ערעייז ,ןטעברַא עכלעזַא ןגָארטרַאפ טשינ ןענעק טיילעגנוי עקיטנייה
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 ןעעז ערעייז ןגיוא יד ,שרעדנא טכַארט רערעייז חומ רעד ,עלעדייא ןענעז
 ,ןלעפ ןשַאוװ ,ןעלזייא ןביירט טימ ןעמענרַאפ ךיז ייז ןלָאז סָאװרַאפ ,רעטייוו

 -ייא ןוא ןרענעש ַא ףיוא טלעוװ יד ןעמעננייא ןענעק ייז זַא ,תואשמ ןּפעלש

 .ןפוא ןרעלעד

 .-סיוא ,ןטלעוו ערעכעה ןיא טרַאּפשעגנָא ןעקנַאדעג ענייז טימ טָאה בקעי

 טרבחעג ךיז טָאה רע .טײקמערָא רעד טימ סַאג יד ,הביבס ןייז ןטימענ

 .ףייה ןוא ןסַאג יד רעביא ייז טימ ןעגנַאגעגמורַא ,םירָאמזעלק עשיבַארַא טימ

 רעד ,טיילפ ַא ףיוא טליּפשעג טָאה רעטייווצ רעד ,טלקייּפעג טָאה רענייא

 -עגּפָא ,עגנַאל ןיא ןעגנַאנעג ןענעז ייז .ןרָאה א ןיא ןזָאלבעג טָאה רעטירד

 .טלָאנעגּפָא ןעוועג ייז ייב ןענעז ּפעק יד ןופ רָאה יד ,סעיַאבַא עטרעמיוכ

 בקעי ,ןלַאפעגוצ זיא טנוװֶא רעד זיב ןגרָאמירפ ןופ ןכָארקעגמורַא ןענעז ייז

 .קיומ רעדליו רעד ןופ ןעמונאב ןוא ןעגנַאגעגמורַא ייז טימ ןיא ַאנַאמַא

 ןגָארקעגסױרַא ןוא טנעמורטסניא ןַא ףיוא טליּפשעג טָאה ןיילַא רע ךיוא

 -עג ןוא ?מוט םעד ןיא ןעגנַאנעג ןריולרַאפ ןענעז סָאװ ,ןעגנַאלק עלעדייא

 ןיא .געט עצנַאנ ףיוא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא רע .םירָאמזעלק יד ןופ רעדליּפ

 ,רעכיּפעט טבעוועג טָאה הקבר ,רעגנוה רעד טשרעהעג לָאמעלַא טָאה בוטש

 -ילֲאק טבעוועג רעגניפ יד טימ ,לוטשיבעוו ַא רעביא טכענ ןוא געט ןסעזעג

 טָאה יז .ייט ןוא טיורב ףיוא ןעמוקַאבסױרַא ימ ערעווש טימ ןוא םידעפ עקיר

 רעטיירב ץְלַא טיונ יד ךיז טָאה גָאט ןרעי טימ ןוא רעדניק יירד ןריובעג םיא

 בייוו םעד ןפלָאהענוצ בקעי טָאה ךעלסיבוצ .לקניוו וצ ?קניוו ןופ טגיילעצ

 -ןייא ןביירט םייב רעטָאפ םעד ןפלָאהענוצ ךעלסיבוצ ,רעכיּפעט ןבעוו םייב

 .ןעגנַאנרעד טשינרָאג וצ רע זיא ןיילַא רעבָא ,ןעל

 ןייז ןיא ךיז טלגיּפשעג ,רעדניק ענייז טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע
 -סיוא ןַא טימ טייקשלדיימ ריא ןיא טילבעצ ךיז טָאה סָאװ ,חכרב רעטכָאט

 ךיז ןיא טָאה סָאװ ,טייקנייש ַא ןופ םינּפ ןטקַאטעג ַא ,רעּפרעק ןטקידנורעג

 רעד ןופ רעייפ סָאד ןוא ןטכַאנרַאפ יד ןיא גרעב עקידנטָאש ןופ טייקליק יד

 טסואוועג ,שיזיוצנַארפ ןיא ,שיבַארַא ןיא רעכיב טנעיילעג טָאה רע .רבדמ

 ןשינעגָאזוצ ליפיוזַא טימ טקָאל ןוא ןייש זיא סָאװ ,טלעוו רעסיורג רעד ןופ

 רעד טימ רָאנ עקַאט ,טנעאנ ױזַא זיא טלעוו עקיזָאד יד ןוא ,ןכַאז עטוג ןוא

 רָאנ ףרַאד ןעמ ,יז טגיל זַארַאגַאמ ןופ טייז רענעי ףיוא .ןעגנַאלרעד וצ טנַאה

 ,טנַאװ רענרעזייא רעד רעביא ןעילפוצרעכירַא ןעלגילפ ןוא תוחוכ ןבָאה

 טכיירגרעד ןבָאה רע טעוו טלָאמעד ןוא טלעוו יד ןוא םיא ןשיווצ טייטש סָאװ

 יי ...ֿפיצ םעד

 -לזייא םעד הפילח ןופ ןוז רעד בקעי ,טַאהעג טָאה רע ל?ליצ ַא רַאפ סָאװ

 ,ַאללעמ רעד ןופ ךיז ןסיירסיורא .טסואוועג טשינ ןיילַא רע טָאה רעביירט
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 .ןייּפ ןוא רעצ רַאפ ןייא טייג רע ןוא רעיורט ןרעטסניפ ןיא טקניז םורַא טלעוו עצנַאג יד זַא ,ןביילב סע טעװ םעד ייב ןוא ןיירכ םעד ןופ ןגירקסױרַא ךיז טעוװ םערָאװ רעד ?ןכיירגרעד ןיוש רע טעװ סָאװ ?ענייז רעדירב יד ןופ םַאנסױא ןַא ןייז ?ןעגנַאווצ ענרעזייא טימ יו טלַאה סָאװ
 ? רעצ ןוא טנלע םעד ןיא ןרעוו ןבירעצ טשינ ןוא ןטלַאהסיוא שטנעמ רענלצנייא רעד ןעק גנַאל יו ?ןעלגנַאר טלעוו ַאזַא ךיז ןעק גנַאל יו .טײקנסַאלעגסיױא ,ןגעלשעג ,יירעלטעב ,תורקפה ייז ףיוא טרַאװ סַאג רעד ןיא .טיורב לקיטש 8 ךָאנ ןצכעל ,ליר ןליוה םעד ףיוא ףלעווצ רעדָא ,ןעצ -עבלַאז ךיז ןרעגלַאװ רעדניק יד .ענעסקַאװעצ ַאד ןענעז תוחּפשמ עלַא .רעדניל ךָאנ ןבָאה טעװ ,רעדניק טָאה רע .טפַאשטכענק ,טנלע ,טייקדנילב :טרעול ןטייז עלַא ןופ .ןילַא ךיז טימ טלגנַארעג ןוא טלקַאװעג ךיז טָאה רע
 | ,לָאט ןוא גרַאב ןיא ןעשזדנאלב -רַאפ ןעלזייא יד טזָאל ןוא ןטלעוו עכיוה ןיא ןוטרַאפ זיא ,ןייֹרַא רעמַאק ןיא ןעלזייא םרעטָאפ םעד טביירט רע ןעוו וליִפַא טכַארט רע ,פיפוצ טכַארט רע .ןבעל ןצנַאג םעד ףיוא ןלַאפרַאפ זיא סָאװ םענייא רַאפ ןבקעי טכַארט -ַאב עלַא ןבָאה וַארַאגַאמ ןיא ,ןטלַאהעג טשינ גָאזוצ םעד ןוא ןיירַא טנַאה רעד ןיא ךיז ןעמענ ,רעסעב ןרעוו וצ טגָאזעגוצ רע טָאה לָאמ סעדעי .ןענייוו -עג ,תוללק ,ןדלַאװעג טרעהעג ןיולב זיוה ןיא טָאה ןעמ .בייוו ןטימ טגירק -עגמורַא ךיז טָאה ַאנַאמַא בקעי .ןרָאװעג טשינ רעסעב ויא בוטש ןיא
 .ןוט וצ ךיז טימ סָאװ טשינ טסייוו ןוא לדיימ סָאד םורַא טּפַאבכ ,ןעלביימש טלָאמער טמענ עטַאט רעד .טפול רעד ןיא טגנעה ןייוועג ַא ,רעצ אזַא זיא בוטש ןיא ,קירעיורט עדייב ןענעז ייז .ךיז ןגירק עמַאמ יד ןוא עטַאט רעד ןעוו ,העש רעבלעז רעד ןיא טקנוּפ בוטש ןיא יז טצנַאמ םעדכַאנ ,לטיילפ ןייז ףיוא טליּפש רע ןעוו ,לוּפַאפ ןקידנעקניה ןופ רעביוק םעד ןופ סױרַא זעיצַארג טצנַאט סָאװ גנַאלש יד יװ ךיז טלקיוו ןוא טגיוב יז .ליזומ רעייז ןופ טקַאט םוצ טצנַאט ןוא קעװַא טלָאמעד ךיז טלעטש יז .ןעלקייּפ ןוא ןעלבמיצ ייז ןוא םירָאמזעלק עשיבַארַא טפָא ןעמוק לסעג ןיא .רעדנואוו ןוא ןרילָאק טימ פופ ,קידנצייר ,ןייש ןעזעגסיוא ריא טָאה ץלַא טײקטליּפשרַאפ ,טייקירעגיינ ריא טימ דניק א ןָא טמענ סע יוװ ןעמונעגנַא ץלַא טָאה יז .טייקגנוי ריא ןיא טליפשרַאפ ,ריא םורַא טייקמערַא רעד ןיא טליּפשרַאפ ןעוועג זיא יז .רָאי ןציירד ןעוועג טְלַא טלָאמעד זיא הכרב
 .עפש ןוא דיירפ ןופ ,טַאז רעד וצ ןסע סָאװ ןשטנעמ ,ןכַאז ענייש ןופ ,רעד -נעל ןוא טעטש עטייוו ןופ ,ןטלעוו עקירילָאק ןופ ריא טלייצרעד רע .רעביא ריא רע טיג ,טנרעל ,טנעייל רע סָאװ ץלַא .ןהכרב ןיא ךיז טריצ רע
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 ,טעקסַא ןַא יו סיוא טעז רע .קידרענייב ,רַאד ,ךיוה זיא טלַאטשעג ןייז

 .רעיורט ןקיבייא טימ ןסָאגַאב ןענעז ןגיוא יד

 עטלייצעג ךיז ןענרעל סע ואוו ,זַארַאגַאמ ןופ ?וש רעד ןיא ןירערעל יד

 ןוא ,ןענרעל ךיז ןלָאז ייז ןקיליװַאב סָאװ ןרעטלע ןופ רעדניק ,ךעלדיימ

 ,ןהכרב טימ ןעגנערברַאפ וצ ביל ךיוא טָאה ,ייז ןופ ענייא זיא ַאנַאמַא הכרב

 ןגעוו ךיז טרער ךעלכיב יד ןיא .שיזיוצנַארפ ןיא ךעלכיב סיוא ריא טגרָאב

 טדער סע ,ןטייקנייש עטנַאסערעטניא ל?יפיוזַא טימ טלעוו רעסיורג ,רעטייוו ַא

 ,עקידלושמוא ןוא עקידלוש ,ךייר ןוא םערָא ןגעוו ,זירַאּפ טָאטש רעד ןגעוו ךיז

 ןייז וצ בירקמ ךיז טיירג ןענעז סָאװ עכלעזַא ,עטוג ןוא ןשטנעמ עטבעלש

 -בָאנ סע טמענ לּפעק ריא ןוא ןייא ךעלכיב יד טגנילש הכרב .ערעדנַא רַאפ

 יז ,ריא רַאפ ךיו ןקעלּפטנַא ןטלעװ עצנַאג .לימטניוו ַא יו ןעלבריוו םעד

 ָאד ןענעז ,זַארַאגַאמ ןיא ?סעג ןדנילב םעד ץוח ַא זַא ,ןיײטשרַאפ ןָא טביוה

 ,םורק ןענעז סָאו ,ָאד יו עכלעזַא טשינ .עכיילנ ,ענייש ,ןסַאג ?יפוזַא

 -ןיפ יו רעטסנעפ טימ ,ענעסירענּפָא ,ענעגיובעגסיוא רעזייה יד ,קידנקיטש

 יד סיוא ךיז ןסייר ,ָאד ןעיירש עלַא ןוא טקניטש טפול יד, ןניוא ערעטס

 טיורב ןסיב םעד ןסיײרסױרַא ,ןעגנילשנייא ןרעדנַא םעד ליוװ רענייא ,רעזדלעה

 יד יז טניל זַארַאגַאס ןופ טייוו טשינרָאג טלעוו רעד ןיא ץענרע .ל?יומ ןופ

 ןרעוו רָאנ חכרב ,יז לָאז ,רענעט ,ןברַאפ ,ןרילָאק טימ לופ טלעוו ענייש

 ףיוא טשינ ,ןיחַא טרָאד קעװַא ןוא ןסײרסױרַא ןענַאדנופ ךיז יז טעוװ ,סיורנ
 .סיוא טעז סע יוװ ,ןעז וצ זיולב רָאנ ,קידנעטש

 טדערעג טָאה יז .עקידוועגיוב ַא ,עקידנעגנילק ַא ןעוועג זיא עמיטש ריא

 ץיוו טגָאמרַאפ טָאה יז ,ןדייר ןרעה וצ טַאהעג ביל ריא ןבָאה ןשטנעמ .ןייש

 ךיז ןגעלפ סע .רעדנואוו טימ תוישעמ טלייצרעד טָאה יז .טײקמערַאװ ןוא

 ענעסקַאװרעד ךיוא .עשידיי ןוא עשיבַארַא :רעדניק ןבײלקנעמַאזוצ ריא םורַא

 וצ טַאהעג ביל טָאה יז ,ןעײרעלּפַאלּפ עריא וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה טייל

 ךיז ןבָאה .ןירעכיילגסיוא יד רעדָא ,ןירעלטימרַאפ יד -- לסעג םעניא ןליּפש

 וצ רערעדנַא רעד ייב טָאה ענייא סָאװ םעד בילוצ ,טנירקענ רעבייוו ייזווצ

 -וקעגרעטנוא זיא ,?טנעה ַא ןָא ןבענעגקירוצ ןוא ּפָאט םענעדרע ןַא ןעמונעג

 ןפרָאװעג יז טָאה ?יומ םענייש ,םעניילק ריא טימ ןוא הכרב עניילק יד ןעמ

 יד ןטלָאװ ?ימטניוו ַא ןיא יו ,ןפָאלעג דייר יד ןענעז ךעלדער ףיוא יו ,דייר

 ךיילגסיוא רעד .ךיילגסיוא ןַא ןענופעג ןיוש טָאה יז ןוא ןרָאװעג ןלָאמעג דייר

 ןסירעג ךיז ןבָאה רעבייוו עדייב ןעוו ,טונימ רעבלעז רעד ןיא ןעמוקעג זיא
 ,רעמינּפ יד ןיא ךיז טעּפַארדעג ,רָאה יד ייב

 טָאה רענייא .לכלעפ-ךןסּפעש ַא רעביא טנירקעג ךיז ןבָאה רענעמ ייווצ

 ןופ ?ייט ןטשרעטניה םעד ןופ ?עפ ַא טפיוקרַאפ םיא טָאה רע זַא ,טגָאזעג
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 ןפרָאװעג טָאה רעטייווצ רעד .ןקור םעד ןופ טלַאװעג רָאג טָאה רע ןוא סּפעש
 ייב טעבנגעג רָאג טָאה רענעי זַא ,ןגירשעג ןוא טפול רעד ןיא טנעה יד טימ
 ,ןעשוברַאט יד ייב ךיז ןסירעג ,טרעּפמַאעג ךיז ןבָאה רענעמ יד ,לעפ יד םיא
 ,עטמַאלפעצ ַא ,עקידנצנַאט ַא ,אנַאמַא הכרב לריימ סָאד ןעמוקעגרעטנוא זיא
 טימ טרעייפעג ,ךעלטנעה יד טימ טכַאמעג ,ןדייר ןוא ןעלּפַאלּפ ןעמונעג ןוא
 -עגסיוא עקַאט ןוא יירעגירק סָאד ןכיילגסיוא טוואורּפעג ,ןפיל ןוא ןגיוא יד
 רעדעי קעװַא עטמעשרַאפ רָאנ ,ןסייר ךיז טרעהעגפיוא ןבָאה רענעמ יד .ןביִלנ
 | ,געוו רעדנוזַאב ַא ןיא

 ןזיוועגנָא ןדיי ןבָאה --- .ץַאלַאּפ סנַאטלוס ןיא ןרַאּפשנַא ךָאנ טעוו יז ---
  רענרעק ָאד ןענעז סע ?פיוו ,המכח ?יפוזַא חומ ןיא טָאה יז -- ריא ףיוא
 ַא ,טייל עסיורג ןוא ןצנירּפ רַאפ ןייטש לָאמַא ךָאנ טעוו יז .םיורגלימ ַא ןיא
 טעװ ןעמ ןוא ענעניּפשַאב ןוא עטקידיײלַאב רַאפ ןייז יז טעוו ןירעכערּפשריפ
 ,דייר עריא וצ ןרעהוצ ךיז

 ,לבש ,חמכח ,טייקנייש :תולעמ עלַא טימ טשטנעבעג יז טָאה טָאג --
 ,טייקסטוג

 -ענסיוא זַארַאגַאמ ןופ ?סעג ןדנילב םעניא זיא גָאט ַא םענייא ןיא
 .געלשעג דליוו ַא ןכָארב

 :ןַאמרָאק-לודבַא ןקיגיוא-םורק םעד בילוצ סע זיא ןעמוקעגסױרַא
 טריפעג ןַאמרָאק ?ודבַא רעקיגיוא-םורק רעד טָאה ןגרָאמירפ םענעי ןיא

 ןפיוא ייז רע טָאה טכַארבעג .ןפיוקרַאפ וצ ןעלזייא עכעלטע ןיירַא טָאטש ןיא
 םיא טעװ ַאללַא זַא ,גנונעפָאה טימ לופ ןעוועג םיא זיא ץרַאה סָאד .קרַאמ
 ןפיוא ןליּפשוצ םתס טנייה םיא טעוװ פזמ ססָאד ןוא קילג ןוא דָאנג ןבעג
 .ןפוא ןטסכעה

 טרעדנַאװעג רע טָאה טכַאנ עצנַאג ַא .יזבָאק ףרָאד ןופ רע זיא ןעמוקעג
 ,רצוא ןַא וצ ןכילגעג ןעוועג םיא ייב זיא סָאװ ,טייקמערָא ֿלסיב ןייז טימ

 ךיז ףיוא ןבָאה סָאװ ,רעבייוו ייווצ עיירטעג ענייז טיילגַאב ןבָאה םיא
 -וצ ןענעז ייז רעדייא .טיורב סנבַאל עניילק ןוא רעסַאװ ןעלנָאל טּפעלשענ
 ,עמָאל ןוא עדנילב ןציז סע ואוו טרָאד ,זַארַאגַאמ ןופ רעיוט םוצ ןעמוקעג
 רעביא ןביג ןוא דייר סאיבנ םעד סיוא ןשטייט סָאװ יד ,םינקז ןוא םימכח
 טיורב קיטש ַא ,רעסַאװ עלעּפעט ַא ייז ןגירק רַאפרעד ,ןצכעגָאז עקילייה ענייז
 -םיוא ךיז רעקיגיוא-םורק רעד ,ןַאמרָאק ?ודבַא טָאה --- תוטורּפ עכעלטע ןוא
 םעיינ םעד רַאפ ןַאללַא בױל ַא ןבעגעגּפָא ןוא דֹרע רעד ףיוא ןגיוצעג
 סָאה ןכיירגרעד וצ תוחוכ ןעקנַאשעג םיא טָאה רע סָאװ ,םעד רַאפ ;גָאט
 םיא וצ ןייז רעטייוו לָאז ַאללַא זַא ,ןטעבעג ןוא םימכח עטלַא יד ןופ רעיוט
 סָאװ ,ןעלזייא ףלע ענייז רַאפ םינוק טנייה ןעניפעג םיא ןפלעה ןוא רעטוג ַא
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 טכיל סנּפָארט עכעלטע גָאט ןדעי ןרילרַאפ ,דנילב לסיבַא ןענעז ייז ןופ יירד

 .ןעז ןרעהפיוא גָאט עדַאיל ַא ןלעוו ןוא

 ,ןפלעה ַאללַא םיא לָאז -- ןטעבעג ןַאמהָאק לודבַא טָאה --- רעבירעד

 ביוא ?ייוו ,ןעלזייא יירד יד ןופ טייקדנילב יד ןעז טשינ ןלָאז םינוק יד זַא

 ,סױרַא קיבייא ףיוא ןַאמערָא רעקיטולב ַא ןביילב וצ רָאפ םיא טייטש טשינ

 ןכדש רעד ןיסַאכ סָאװ ,בייוו עטירד ַא ןפיוק וצ ךיז חוכב ןייז טשינ טעוװ רע

 סור גנושטנעב סאיבנ םעד ,ןדעדןנ ןופ זיור יד ןייז לָאז יז ,ןָא םיא טגָאלש

 ןלָאז םינוק יד זַא ,ןעמערַאברעד אללַא עקַאט ךיז לָאז ,ּפָאק םענייש ריא ףיוא

 -םופ ןופ ךלהמ רער טרעיוד סע יוװ גנַאל ױזַא .זיולב ,טויצ עלעקיטש ַא ףיוא

 . . .ןרעוו טעדנעלברַאפ --- טירט עשכזייא קיצ

 ַא דרע רעסַאנ רעד ףיוא ןגעלעג ,ןטעבעג סייה טָאה ןַאמרָאק ?לודבַא

 .ננַאל טייצ

 -עגנָא ןוא טקילעזטיײלעג ןעוועג רע זיא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ןעוו

 דַאװ לגָאק ַא ןבעגעג םיא טָאה רעבייוו ענייז ןופ ענייא .גנונעפָאה טימ טלופ

 -עביצ עסיורג ייווצ ,ןעלטייט ?לטניב ַא ,ךעלצעלּפ עטנקירטעג עכעלטע ,רעס

 טנעלעגרעטנוא ךיז טָאה ןַאמרָאק ?ודבַא .סרעפעפ עטיור לטניב ַא ןוא סעל

 .ירפ ןעוועג ךָאנ זיא סע .רעיוט םייב טרַאה ,םיוב-לּפע ןַא רעטנוא ץרַאה סָאד

 ַא רַאפ טוג טשינ זיא סע ןוא ןָא טשרע ךיז טביוה ?דנַאוװ-?דנַאה רעד

 יד ןופ ןייז וצ ןיירַא טָאטש ןיא תורוחס ענייז טגנערב סָאו ,שטנעמ-ספרָאד

 םינוק יד ןלָאז ,ךיז ןלייא טשינ ,ןרעדעפ טשינ ךיז רָאט ןעמ .עטשרע רָאג

 טגָאי גנוזייל סָאד ,טייצ טָאה רע --- ןמיס ַא ,הרוחס עטוג טָאה רע זַא ,ןעז

 .טשינ טנערב סע ,טשינ םיא

 טימ סעומש ַא טּפַאכעג רעיוט םייב ?ייוורעד טָאה ןַאמרָאק לודבַא

 ןטָאבעג :ןַארָאק ןופ םיקוסּפ טימ טלעוו ַא טרעהעגסיוא ,םינקז יד ןופ םענייא

 ןייק ןפרַאװ טשינ ,ןרַאנ טשינ לָאז ןעמ זַא ,גנונערָאװ טימ לופ עקילייה

 ךיילג םענעי ןקוק ,תמא םעד ןגָאז ,סיפ יד רַאפ ןדנילב םעד רענייטש-?כיורטש

 טימ ץלַא ,טרעהעג רע טָאה דייר ענייפ עכלעזַא ךאנ ןוא ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא

 ןעגנוזעגסיוא רעיוט םייב ַאד טָאה סָאװ ןקז רעד .טייקמורפ ןוא ?גנַאזעג ַא

 "עג טָאה ,תונמחר ןוא דסח ,טייקיטכערעג ןגעוו ךיז טדער סע ואוו דייר יד

 ייב זַא ,ןעמונַאב טלָאװ רע יװ ,ןגיוא עפרַאש טימ רחוסחלזייא ןפיוא טקוק

 וצ םייב חומ רעד ןוא קיטַאלג ױזַא ץלַא טשינ סעּפע ןיא ןצרַאה ןיא םענעי

 .ןעקנַאדעג עקידלמוט טימ טלעוו ַא ןיא ןוטרַאפ זיא רערעה

 -ַאמ ןייק טנייה ןעמוקעג זיא יזבָאק ןופ ןַאמרָאק ?ודבַא דניירפ ןיימ ---

 שימ ןוא ןרעװו טשטנעבעג ןעמוקנָא ןייז לָאז ?רחסמ ַא ןריפכרוד זַארַאג

 .טניורקעג ןליוו סַאללַא
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 טימ םכח ןוא רַאה ןיימ ןופ גנושטנעב ףיוא ןעמענ ןרעיוא עניימ --
 .קנַאד ןפיט ןוא ביול

 -רָאק ?ודבַא ,ןעקנַאדעג עקידריוומוא ןטכַארט טשינ רָאט שטנעמ ַא --
 -ַאב גיוא ןייא ןופ ?לקניוו א טימ ןוא קיטייז טדערעג ןקז רעד טָאה -- ןַאס
 רעד זַא ,זדנוא טנרעל איבנ רעד -- יֹובֲאֹק ןופ רעביירט-לזייא םעד טכַארט
 ןֿפיפַא ,ןצכעוט ענייז ןיא ,ןעקנַאדעג ענייז ןיא טיהעגּפָא ןייז ףרַאד שטנעמ
 לָאמלייט ןוא םורק ,גַאז-גיז ץילב ַא יװ זיא סָאװ ,ףיול ןעקנַאדעג םעד ןיא
 .ךיילג

 .סעזעג ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ןוא ןעלמַאטש ןעמונעג טָאה ןַאמרָאק לודבַא
 ףיז טנגעזעג ,תועבטמ עכעלטע טנַאה ןיא טקורעגניירַא ןקז םעד טָאה רע
 ;טגָאזעג ןוא שיטייל ץנַאג

 טצירקעגנייא ןענעז ןַאללַא ןופ ןטָאבעג יד ןוא איבנ ןופ דייר יד --
 ,ץרַאה ןיימ ןיא ףיט

 ןיא ןעלזייא יד ןבירטעג רעבייוו ייווצ ענייז טימ רע סטָאה םעדכָאנ
 ,ןײרַא טָאטש

 ,רערעדנַאװ ,םירחוס טימ ?ופ ןעוועג טנייה זיא זַארַאגַאמ ןיא קרַאמ רעד
 ,רעכערּפשּפָא ,םירָאמזעלק ,רעגניװצַאב-ןעגנַאלש ,םיריזנ ,רעלדניווש ,רעלטעב
 ,רעטענק-םייל ,רעביירט-לזייא ,םיבנג"דרעפ ,רעגנילש-רעייפ ,רעכַאמ-ףושיכ
 רעלטימרַאפ ןוא םינכדש ,רעפיוקרַאפ-רעסַאװ ,םירחוס-םימשב ,רעבעוו-ךיּפעט
 ײלרעלַא ןעוועג ךיוא ןענעז סע .סמערַאה עסיורג ןוא עניילק רַאפ רעבייוו ןופ
 ,ןעלזייא ,ןעלמעק ,רעבייוו ןופ רעלדנאהנייא עטינעג ,רעגעי-דרעפ ,םירחוס
 -רַאצ ,ענייש ,עטלַא ןוא עגנוי ,רעבייוו ײלרעלַא ןעוועג ָאד ןענעז ךיוא .דרעפ
 -רַאפ ןעוועג ייז ןענעז עלַא .עקידנענַאיװ ,עטרַאדעגּפָא ןוא עקידנצייר ,עכ
 ןופ .עקיטיוק ןוא דייז יו עקידלקניפ ,ענייר ,סעטכַאלּפ עסייוו ןיא טרעיילש
 ןוא ןשטנעמ --- זַארַאגַאמ ןופ קרַאמ ןיא ןעוועג טנייה ָאד ןענעז םינימ עלַא
 ,תויח

 -ַאב טנעקעג טשינ לענש ױזַא טנייה הרוחס ןייז טָאה ןַאמרָאק ?ודבַא
 ָאד ןוא ,קרַאמ ןיא ןעוועג ןענעז רעלרנעה ןוא רעביירט-?זייא ליפוצ ,ןטַאטש
 ענייז טימ ןוט רע לָאז סָאװ ןוא ,למיה ןטימ ןיא דלַאב ןיוש ןוז יד טייטש
 ןפיוק ֹוצ ןמוזמ ןעמענ רע טעװ ואוו ?ןביירט םייהַא קירוצ ?ןעלזייא ףלע
 -עב ןיוש ?םימשב ,סרעפעפ ,ךעלטכיל ,רעקוצ ,ץלַאז ,טנווייל ןלייא עכעלטע
 םיא טביילב ןעד סָאװ ,טרָא םעד ףיוא ָאד טָא ןבָארגַאב ךיז לֶאֹז רע רעס
 | 1 ? ןוט וצ

 א ףױא ןלַאפעג ןוא טכַארטעג ןוא טכַארטעג טָאה ןַאמרַאק לודבַא
 ,רעלדנעה עטוג ןענעז ןדיי יד .ַאללעמ רעד ןיא ןזָאל ךיז טעוװו רע :האצמה



 יקסװאנשזוולח השמ 88

 ןופ רעדעי ,קרַאמ ןפיוא ָאד טנייה ןענעז עלַא םגה .ןרַאנּפָא טשינ ןלעוװ ייז

 ןפיוקרַאפ טעװ רע ןוא ןעמעוו ןעניפעג ךָאנ טעוװ רע רָאנ ,תואיצמ טכוז ייז

 .העש רעקידלזמ ַא ןיא הרוחס ןייז

 ַאללעמ רעד ןיא ןבירטעג רעבייוו ייווצ יד טימ ןעלזייא יד טָאה רע

 .ןירַא
 .ַאנַאמַא הידעס רעביירט-לזייא םעד ןפָארטעננָא טָאה רע

 לכיימש ַא טימ ,רעטקַאּפעג-לופ ַא ,דיי רעקיטומטוג א ןעוועג זיא הידעס

 -עגסיוא טימ ןענַאמרָאק לודבַא טנגעגַאב טָאה רע .ןגיוא עכעליולב יד ןיא

 .סמערָא עטקערטש

 ןבושח םעד ןענעגעגַאב וצ טנייה גָאט רעטסכעלקילג ןיימ ןיא סע ---

 ,ןלעפ .האונת טימ תורצוא ןגיל סע ןעמעוו ייב רעד ,יזבָאק ןופ רעניואוונייא

 ןוא דיירפ ןעגנערב ןיוש טעװ גָאט רעקיטנייה רעד .סטוג ןוא בָאה ךס ַא ןוא

 | .גנושטנעג

 טימ שינעגעגַאב רעד ןופ תולעּפתה ןיא ןיירַא ךיוא זיא ןַאמרָאק ?ודבַא

 :ןגירשעגסיוא טָאה רע .רעביירט-?זייא ןשידיי םעד

 ןפיוא טריפעג ןַאמרָאק לודבַא טכענק ןייז טָאה סָאװ ,ןַאללַא ביול ַא --

 -ןצ םיא ןוא ןיירַא ּפָאק ןיא קנַאדעג ןקיטכיל ַא.םיא ןבעגעג ,געוו ןקיטכיר

 רעד ןופ ןטסגילק ןוא ןטסכעלרע םעד ,זַארַאגַאמ ןופ ריי ןטסעב םעד טקישעג

 .טלעוו רעצנַאג

 יד ןוא ןעלזייא יד ףיוא קילב ַא טּפַאכעג קיטייז טָאה ַאנַאמַא הידעס

 -רָאק לודבַא ףיוא ?כיימש ןטיירב םעד ןעזעג ךיוא ןוא רעבייוו עטרעיילשרַאפ

 :טגערפעג ?יטש ץנַאג טָאה רע .םינּפ סנַאמ

 טָאטש ןיא טימַאב ןַאמרָאק ?ודבַא טניירפ ןיימ ךיז טָאה סָאװ ןגעוו ---

 ,לבייוו יינ ןייז רַאפ ןלַאדנַאס עטקיטשעג עיינ ןעלדנַאהוצנייא ?טנייה ןיירַא
 ,תונתמ-הנותח רשפא ?ןיירַא זיוה ןיא ןעמענ דלַאב ,דלַאב ךיז טעוװ רע סָאװ

 ?ןפָארטעג ?הא ,רענעלעג סטניירפ ןיימ ןלייט ןוא ןקיליוװַאב לָאז יז

 -זייא עטסעב עניימ ןפיוקרַאפ ןעמוקעג ןיב ךיא ,טניירפ ןיימ ףןיינ 2:

 ןפיול ריד ןענעק ,ענעסערפעגסיוא ,עטנוזענ עֶלַא .ןרעמַאק עניימ ןופ ןעל

 ןופ ילפ םעד טימ ךיילג ,שריה ןטסעב םעד ןופ טירט-סופ יר טימ ךיילג

 .ןכיירגרעד ייז ןענעק רעלדָא

 קוק ַא ןבעג רָאנ רימָאל ?ענייד ןעלזייא יד ןפיוקרַאפ טסליוו ,ױזַא ---
 רעקידלזמ א טנייה עקַאט רשפא ,הנוק רעד ןייז ךיא ?עוװ רשפא .ןעז ןוא

 ? טקישעגוצ ריד טָאנ ןופ גָאט

 ַא ןוטעג םעד ,ןעלזייא תע יר רעביא קילב א ןפרָאוװעג טָאה הידעס

 -עגסיוא טָאה רע .ןניוא יד ןיא םעד ,ליומ ןיא טקוקעג םעד ,ןקור ןיא ּפַאט
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 םעד ןסיוא טשינ זיא רע יו ,קיטייז ןוטעג גָאז ַא ןוא רעּפרעק םעד טכיילג

 : רתסמ ןצנַאג

 זיירּפ רעד ןעוו ,טפיוקעג ייז טלָאװ ךיא .עטנוזעג ןענעז ןעלזייא טכַא --

 עלַא ןענעז עניימ .ןעלזייא עכעלטע רָארג ףרַאד ךיא .רעכיילג ַא ןייז טעוװ

 יד רַאפ ,טניירפ ןיימ ל?ודבַא ,וטסליוו ?םיוו .רעווש ןטעברַא ,טרעטַאמרַאֿפ

 ? יד-טָא ,טכַא

 םיא זיא םינּפ סָאד .לירוצ ףיוא ןוטעג גיוב ַא ךיז טָאה ןַאמואק ?ודבַא

 ןוא קירעזייה ןרָאװעג םיא זיא לוק סָאד .טייקמיור ַא טימ ןרָאװעג ןסָאגעגנּפָא

 יה : קישטיווק
 רעד ךָאד טזיב וד ?טניירפ ןיימ וטסדער סָאװ ?טכַא טפייה סָאװ --

 ןייד געמ ױזַא יו ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ דיי רעטסנילק ןוא רעטסכעלרע

 ,יירטעג ,שירפ ,טנוזעג ןענעז ףלע עֶלַא ,דייר שקידריוומוא ןנָאזסױרַא ל?ליומ

 ?הידעס ,רעבַארַא ןקיבױלג א ןרָאנּפָא טסליוװ וד .ןַאּפש ןיא ןעייג

 ףַאּפש ןיא ןעייג ייז ,טייקדנילב טימ ןגָאלשעג ריד ייב ןענעז יירד ---

 ,ןײלַא רָאנ ייז זָאל רעבָא .ערעדנַא טכַא טימ ןדנובעגפיונוצ ייז טסָאה וד ?ייוו

 רערעייט ןיימ ,דנילב ןענעז ייז .ןוט וצ רעק ַא ךיז ואוו ןסיוו טשינ ייז ןלעוו

 ,קידנסיוו-טשינ ךיז טסכַאמ רָאנ ,ןייֵלַא סע טסייוו וד .ןַאמרָאק לודבַא טניירפ

 טויב וד זַא ,ןביולג טשינ ?יוװ ךיא .העוט ךיז זיא שטנעמ ַא ,ױזַא ןייז לָאז

 ...רחסמ א ןריפכרוד ןעקנַאדעג עקידריוומוא טימ זַארַאגַאמ ןייק ןעמוקעג

 רַאפ ןלָאצַאב רעייט טסעװ וד .הידעס ,עשלַאפ ןענעז דייר ענייד ---

 בָאה ?סיב ןטצעל ןייז ןביורוצ ןשטנעמ ןעמערָא ןַא ייב טסליוו ,דייר עכלעזַא

 .סטוג ןוא

 -עוװ ,יזבָאק ןופ סָאבעלַאב ןוא טניירפ רעטסרעייט ןיימ ,סיוא רעה ---

 עטסרעטיול יד ןענעז דייר סנעמעוו ןוא ןצַאשוצּפָא טשינ ןענעז תורצוא סנעמ

 יינ ןוא ןפיוק טשינ ןעלזייא ענייד ליוװ ךיא .ןשטנעמ עלַא ןופ עטסגילק ןוא

 ,טייהרעטנוזעג דָאנעג סטָאג טימ ריד

 ןלָאצַאב וטסעוו עלַא רַאֿפ ,ףלע עלַא ,הידעס ,ןפיוק ָאי טסעוו וד ---

 ,עניימ ןעלזייא יירד יד ןוטענּפָא ףושיכ א טסָאה וד לייוו ,ףסכ הוש טימ

 ןופ עטסעב יד .טייקדנילב טימ ןגָאלשעג ןענעז ייז זַא ,טגָאז ליומ ןייד סָאװ

 .ערעייז ןניוא יד ןנָאלשעג ףושיכ ןייד טימ וטסָאה עטסעב יד

 סנעמעוו ,טניירפ רעקיצנייא ןיימ ,עטשימעצ ןענעז דייר ענייד ?ןעוו ---

 ףיוא טכַארבעגסױרַא ייז ןטלָאװ םימכח יו ךיילנ לָאמ עלַא ןענעז רעטרעוי

 ריד םענ ?ןעלזייא יירד יד ןוטענּפָא ףושיכ א ייז ךיא בָאה ןעוו .ןצפעל יד

 ..קילג טימ ריר ייג ןוא םענייד תחנ םעד טימ ןעמַאזוצ םטוג ןוא בָאה ןייד
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 גָאט רעד .רחסמ םוצ וצ טשינ ךיז ריר ךיא ,ןעמוקנגעקַא ריד ?זמ סָאד לָאז

 !רעלדנעה רעטינעג ,רעטוג ַא ןעמוקננעקַא ריד טעוו סע ןוא סיורג זיא

 -נַאג ַא ןפַאלעגפיונוצ ךיז ןענעז סע .למוט ַא ,יירשעג ַא ןרָאװעג זיא סע

 רעד ןיא טשימענניירַא ךיז ןבָאה עלַא .גנוי ןוא טלַא ,ןשטנעמ עטּפָאכ עצ

 טָאה רענייא ,רענעט-הדלַאה ײלרעלַא ףיוא ןגירשעג ןבָאה עלַא ,חקולחמ

 ןייא .םידדצ ייווצ ןפַאשעג דלַאב ךיז ןבָאה סע .ןרעדנַא םעד ןגירשעגרעביא

 ךצ ןייא ןוא ,ןעלזייא עטנוזעג ףלע ענייז טימ ןענַאמרָאק ?ודבַא רַאפ -- דצ
 ַארַאגַאמ ןופ רעביירט-?זייא רעד ,ַאנַאמַא הידעס ןעמעֹרָא םעד טימ

 ןעיירשעג יד ןופ .ךיילנוצ דלָאג םענייר טימ לָאמעלַא זיא טרָאװ סנעמעוו

 ןוא ןטסופ טימ געלשעג ןטסױו ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא םלוע רעד זיא

 ,סנקעטש

 -יוה ַא ,ןהידעס ןופ ןוז רעד ,ַאנַאמַא בקעי ןעמוקעגנָא זיא ץעגרע ןופ

 ךיז טָאה רע .טנערבעג םיא ייב ןבָאה ןגיוא יד ;רעטרַאדעגסױא ןַא ,רעכ

 רעבָא ,ןטימ ןיא ןסיירניירַא ךיז טוואורּפעג ,םידדצ ייווצ יד וצ ןגָארקעגוצ

 | ,טנעקעג טינ

 -ַאמַא הכרב ?דיימ סָאד ןפיול וצ ןעמוקעגנָא זיא טעּפמיא ןדליוו ַא ןיא

 ןבָאה ןניוא יד ,ןזָאלעצ ןעוועג ריא ייב ןענעז רָאה יד .ללינייא סהידעס ,ַאנ

 -טיור רעקימַאלפ ַא טימ ןסָאגעגנָא םינּפ ענייש סָאד ,רעייפ טימ ןסָאשעג

 רעקילדנעצ ,ןדייז ריא טנָאלש ןעמ ,ךיז טוט ַאד סָאװ ןעזענ טָאה יז .טייק

 ַא זיא סע .ןענעגרחרעד ןרעדנַא םעד רענייא ןלעוװ ,דליוו ןענעז ןשטנעמ

 -ןילב .רעדניק ,דרעפ ,טניה ,ןלזייא ,רעבַארַא ןוא ןדיי ;ןשטנעמ ןופ שימעג

 טולב טקעמשרעד ןבָאה עלַא .עטרעמכַאיעצ ,עטציהעצ ,ײלרעלַא רעבייוו ,עד

 וצ ְךיִז ןגָאלשרעד ,ןומה םעד ןשיווצ ןסירעגכרוד ךיז טָאה יז .יירעגירק ןוא

 .םידדצ ייווצ יד

 :ןעיירש ןעמונעג יז טָאה תוחוכ עגנוי עריא עלַא טימ

 -- דנילב ןענעז ייז טגָאז הידעס עכלעוו ,ןעלזייא יירד יד ןעמ לָאז ---

 ריא ,הידעס זיא ,ךיילג ןייג ייז ןלעוו ,עיניל רעטנכייצעגנָא ןַא ןיא ןייג ןזָאל

 ,זיירּפ ןלופ םעד ןלָאצַאב ןענַאמרָאק לודבַא ןזומ טעוװ רע ןוא קידלוש עדייז

 .ןעלזייא יד ןעמענוצ ךיז ןַאמרָאק ?לודבַא ףרַאד ,ךיילג ןייג טשינ ייז ןלעוו

 טָאה קלָאפ-רעבייוו סָאד ןוא דצ סנַאמרָאק לודבַא סנטסיימ :ןומה רעד

 -עגפיוא ,ןרעדנַא םעד םענייא טזָאלעגּפָא עקנילייוו ַא ףיוא .טעשזריהעצ ךיז

 :תולוק ענעמונַאב טימ ןגירשעג ןבָאה ייז .ןנָאלש ךיז טרעה

 ןעמעלַא ןעק יז זַא ,טניימ יז .ןירעכערּפשריפ יד ָאד ןיוש זיא יז ---

 סהירעס זיא יז ,וצ טשינ ךיז טרעה .לגניצ םעניילק ריא טימ ןרַאנּפָא

 ןוא ףושיכ ַא ןוטעג טָאה רע !ןניוא ערעזדנוא ןעיירדרַאפ ליוו רע ,לקינייא
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 רעד ,רעקיבױלג .ַא זיא ?ודבַא .ןעלזייא סנַאמרָאק ?ודבַא טכַאמעג דנילב
 ןוא דיומ עניילק יד טמוק רעטציא .הידעס ןלָאצַאב רע לָאז !יזבָאק ןופ םכח
 ! ןייצ יד ןדייררַאפ ליוו

 רעטכָאט ןייז יו ןעזעג טוג טָאה רע .ןעמוקוצוצ ןסירעג ךיז טָאה בלעי
 ,ייז טנָאלש ןעמ ,ןומה ןשיווצ טיײרדעגניירַא ןענעז רענייז רעטָאפ רעד ןוא
 ַא ןגָאלשעגכרוד ךיז תוחוכ עלַא טימ טָאה רע .דניק סָאד ןתיממ טעװ ןעמ
 -נַאנופ טלָאװעג טָאה רע .נעלשעג םעניא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ךיוא ןוא געוו
 פעלק ןלַאפעג םיא ףיוא ןענעז סע .טנעקעג טשינ ןוא רעגעלש יד ןסייררעד
 .סנזייא ,סנקעטש ,רענייטש ןטסיופ ,ענעקורט ,עטרַאה ,ערעווש

 יד ןעמוקעגנָא ןענעז סע זיב גנַאל יוזא ןטלַאהעגנָא טָאה געלשעג סָאד
 ןעמולעגנָא ןוא רחוס-לגיצ רעד דיאַאס לַאמַאג ךיוא ןוא ץעזעג ןופ רעטיה
 .עסַאמ-ןשטנעמ רעד ןיא ןײרַא רע זיא דרעפ ןטימ .דרעפ ןטציהעצ ַא ףיוא
 טשינ זיא סע .ןרעדנַא םענופ רענייא ןסייררעדנַאנופ ןעמונעג טָאה ןעמ
 טצישאב יז ןוא הכרב ?דיימ סָאד ןוטעג ּפַאכ א טָאה רע ,ןעמוקעגנָא טכייל
 ןוז ןייז ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא יז טָאה רע ,ןומה ןטעשויעצ םענופ
 ןוטעג ּפַאכ ַא טָאה ףוסוי ,דרעפ ַא ףיוא ןעוועג ָאד ךיוא זיא סָאװ ,ףוסוי
 סָאד .ַאללעמ רעד ןופ ןטירעגסױרַא לענש ןוא ףױרַא דרעפ ןפיוא לדיימ סָאד
 ,טקידנעעג ךיז טָאה געלשעג

 8 ןענופעג ןיוש יז טָאה ,םיהַא ןעמוקעג רעטעּפש זיא הכרב ןעוו

 ןופ דָאה יד ךיז ןסירעג ,טנייוועג טָאה עמַאמ יד .ןשטנעמ טימ בוטש עלופ
 ןענַאטשעג זיא ןַארַאגַאמ ןופ אפור רעד .טולב זיב ןקַאב יד טצַארקעג ,ּפָאק
 ;ןגָאז טלָאװ רע יו ,ּפָאק ןטימ קירעיורט טלקַאשעג ןוא רעטָאפ ריא רעביא
 ןעזעג טָאה יז .ןייז טשינ טייל ןייק ןיוש טעװ בייק ןכעלשטנעמ םעד ןופ
 ,ֿפױמ ןיפ ,זָאנ ןייז ןופ ןענורעג טָאה טולב ,ןטענרהעצ ַא ןגיל רעטָאפ םעד
 יז .ןבירעצ ,ןסירעצ ,טשטיינקעצ ןעוועג זיא םיא ןיא ץלַא ,ןרעיוא יד ןופ

 ,בייפ ךעלשטנעס א ױזַא יו טרעדנואוועג ךיז ןוא טנעקרעד םיוק םיא טָאה

 ...ןרעוו טרעדנערַאפ ױזַא ןענעק םינּפ ךעלשטנעמ ַא

 ,לצַארטַאמ םענעבירעצ םעד ףיוא גנַאל ןכָאוװ ןנעלעג םעדכָאנ זיא רע

 ןענורעגסיוא םיא ןופ זיא גָאט ןדעי ןענייוועג ,ןשינעצכערק ,טנלע םעד ןיא

 -בלַאה -- ןגיוא יד .טדערעג קיניײװ טָאה רע .ןרעדנַא ןכָאנ ןבעל ןּפָארט ןייא

 .טייוו ,טייוו ץעגרע טקוקעג ןבָאה עטכַאמראפ

 -צעל רעד ,ןרָאװעג ןניװשטנַא ןצנַאגניא רע זיא גָאט ַא לָאמנייא זיב

 ,ןשָאלענסיױא םיא ןיא ךיז טָאה ןבעל ןּפָארט רעט

 רעמ ךָאנ ,רעטנלע ךָאנ ןרָאװעג בוטש רעגנע רעד ןיא זיא םעדכָאנ

 2 לא .רעיורט
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 -ןייא טימ זיא יז .רָאי ןצרעפ רעביא ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא הכרב

 ןופ סױרַא ,טײקטליּפשרַאפ ריא ןֹופ סױרַא זיא יז .ןרָאװעג רעטלע ליפ לָאמ

 .טליהעגנייא ןוא ןעניּפשרַאפ ןעוועג זיא יז עכלעוו ןיא תומולח ,ןרילָאק יד

 .יורג ןוא לַאער ןעזסיוא ןעמונעג לָאמנייא טימ ריא רַאפ טָאה ץלַא

 ןבעל םעניא ןָא לָאמנייא טיִמ טמוק סָאװ ,רעיורט רעד ןעוועג זיא סע

 -ױטנַא ןיוש ןעמוק םעדכָאנ .טײקרַאטש רעצנַאג רעד טימ לדיימ גנוי ַא ןופ

 סע .סואימ טרעוו ץלַא ,ןוט טשינרָאג ךיז טליוו סע .טייקנגָאלשרעד ,ןעגנוש

 .טלעוו יד ךיז טקע

 טשינ טָאה עמַאמ יד .רעקירעיורט ,רעקיטעמוא ןרָאװעג זיא בוטש ןיא

 ןופ ןירעזייּפש עצנַאג יד ןרָאװעג זיא יז .ןעיירש וצ ןעמעוו ףיוא טָאהעג

 .תושפנ ריפ -- םניזעגיזיוה םעד

 םעניא סױרַא ןטלעז .רעכיב טנעיילעג ,טנרעלעג ךיז טָאה ַאנַאמַא הכרב

 -עכיילגסיוא ןַא ןייז ןלעוװ וצ ,ןצנַאט ריא ןזייװַאב וצ זַארַאנַאמ ןופ קרַאמ

 ןעמענַאב ריא ןיא רעפייר ,ןעזסיוא ריא ןיא רעפייר ןרָאװעג זיא יז ,ןיר

 -מירקעגסיוא עדנילב סָאד ןעוועג זיא עריא טלעוו יד ,ןשינעעשעג ןוא ןכַאז

 רָאג רעדָא ,טייוו ,טייוו ץעגרע טייז רענעי ףיוא .זַארַאגַאמ ןופ ?לסעג עט

 ןופ טנעקעג טָאה הכרב סָאװ ,טלעוו ענייש יד ןגעלעג ץלַא ךָאנ זיא טנעָאנ

 געט ןעוועג .טלייצרעד ריא טָאה ןעמ סָאװ תוישעמ ןופ ,םולח ןופ ,רעכיב יד

 יז טָאה סָאװ ,טנלע ןוא ןייּפ םעד ךיז ןופ ןביירטרַאפ טלָאװעג טָאה יז ןעוו

 עקיזָאד יד ןלָאמעגסיױא ךיז עיזַאטנַאפ רעד ןיא יז טָאה ,טלגנירעגמורַא |

 .סױרַא ןעגנערב רעכיב יד ןופ טפירש יד סָאװ ,טלעוו ענייש עקידנקָאל

 ףוסוי רענייש ,רעגנוי רעד ,דיַאס לַאמַאג ןופ ןוז רעד ןעוו טלָאמעד

 -1יירַא ןעוועג ךיוא זיא יז ןכלעוו ןיא געלשעג םעד ןופ ןסירעגסױרַא יז טָאה

 יד רעביא טריפעג יז רע טָאה ,ןעמוקמוא טכייל טנעקעג טָאה ןוא טיירדעג

 טָאה רע .ריא ןוֿפ רעטלע רָאי יירד טימ ןעוועג זיא רע .זַארַאגַאמ ןופ ןסַאג

 טָאה רע .ןעגנומיטש עשירעמיורט ןוא טייקדליוו -- ךיז ןיא טגָאמרַאפ

 טכַאנרַאפ א לָאמנייא טעװ רע .ענייש ַא זיא יז זַא ,טדערעג ריא וצ סעּפע

 טימ טעװ רע ,ןעמענסורַא יז טעוװ ןוא טניואוו יז ואוו ?סעג םעד ןיא ןעמוק

 .ןילַא ןייז ןלעוװ ייז ואוו ,גרעב יד ןיא קעװַא ריא

 רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה יז .בייל ריא ןיא ורמוא ןַא טליפעג טָאה יז

 רער ,גנוי רענייש רעד סָאװ ,ןלעפעג ריא זיא סע .ריא טגָאז רע סָאװ םעד

 ןַא םיוק ךָאד ןיא יז .דייר עכלעזַא ריא וצ טדער ,דיאַאס לַאמַאג ןופ ןוז

 ,ןעיּפש ןוא ןעיירש ריא ףיוא ןגעמ עלַא ,ַאללעמ רעד ןופ ?דיימ שידיי םערָא

 ַאזַא טמוק ָאד .ןעמעננָא טשינ ךיז טעוו ןעמ ןוא ןגָאלש וליפַא ןוא ןעלריז
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 יז טקירד ןוא רעבַארַא ןטסקיטכעמ ןטסכייר םעד ןופ ןוז רעד ,גנוי רענייש

 ,בייל ןייז ןופ ןרעטיצ ןוא טיײלמערַאװ יד טליפ יז .טסורב ןייז וצ

 טשינרָאג טָאה יז .םישדח ,ןכָאוװ ןיא ,געט ןיא טלטייקעג ךיז ןבָאה געט

 -ַאמ ןופ טייקמערָא רעקידנעיירש רעד ןופ רעטייוו ןכיירגרעד טנעקעג רעמ
 טָאה יז .לכלוטש-בעוו ַא ייב ךעלכיּפעט טכעוועג טָאה עמַאס יד .זַארַאג

 * ,לזמ רעטצניפ ריא רעביא טנייוועג ןוא טצכערקעג

 ןוא ,טכַאלעג טָאה לזייא רעד ,למעק רעד טרעמָאיעג טָאה ףיוה ןפיוא

 -נבעווש ןוא זעיצַארג טצנַאטעג טָאה ,רעגניוװצַאב םעד לופַאפ ןופ גנַאלש יד

 ,למיה ןעיולב םוצ ףױרַא ּפָאק ןטימ קיד



 לטיּפַאק רעטפניפ

 הליפהת

 .למיה םוצ טנעה יד ןביוהעגפיוא טָאה ירַאבדימ םימחר

 ,ןגיוא עקיררעייפ טימ רעקידרענייב ַא ,רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא רע

 סע יוװ ,יולב רעפיט ַא ,יולב שזַא ןעוועג זיא סָאװ ,דרָאב רעצרַאוװש ַא טימ

 טָאה רעּפרעק ןייז .ןריובעג זיא דיי רעד ואוו ,רבדמ רעד ןיא טכענ יד ןענעז
 ענייז ףיוא טלזיירקעג ךיז טָאה גנַאזעג ליטש ַא ןוא טלקָאשעג טכייל ךיז
 .ןּפיל עקישיילפ ,עליד

 ןוא טנעה עדייב סרָאטַאנעביא לאומש טּפַאכעגנָא רע טָאה גנולצולּפ

 :טקַאהעגּפָא ןוא לענש ןדייר ןעמונעג

 עלַא .לאומש אפור ,ןטינשענרעביא זיא יפַאס ןייק קירוצ געוו רעד ---

 ןייד ףיוא סיוא ןקוק ןניוא ליפיוזַא ,זַארַאנַאמ ןיא ָאד ריד ןיא ךיז ןקיטיונ

 ןפַאשַאב ךָאד זיא רע .םעד ףיוא ךעלטנגייא ךָאד טרַאו שטנעמ רעד .ףליה

 .ערעדנַא ןענידַאב ןענעק לָאז רע זַא ,םעד וצ ןרָאװעג

 םעד ןופ דייר יד וצ טרעהעגוצ אי ךיז סעּפע טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 .ליוו רענעי סָאװ טסואוועג טשינ טָאה רע .טשינ סעּפע ןוא ירַאבדימ םימחר

 דָארג .רעקיזָאד רעד דיי רענדָאמ א ? יא רע ואוו םענעי סָאד טרַא סָאװ

 רשפא :טימעג ןייז ןיא טסַאּפעגנײרַא ךיז ָאי דייר סמימחר םעד סעּפע ןבָאה
 עסיורג ַאזַא .קרַאטש רעייז ָאד םיא ןיא ךיז טקיטיונ ןעמ ? ןביילב ָאד עקַאט

 .ןילַא ןייז וצ טלעטשעגסיוא ןענעז --- רעכַארַא ןֹוא ןדיי --- גנורעקלעפַאב

 ָאד ויא רע סָאװ ,םעד ןופ ךעלקילגרעביא ןעוועג זיא הכרב עניילק יד

 טײקנַארק יד .רעדורב ריא טנוזעג טכַאמ רע .ןדייר ןייז טרעה יז .זיוה ןיא

 רע זַא ,ךעלנעמ ךיוא זיא סע ,רעטכייל טרעו סע ,טליטשעגנייא טרעוו

 ,יז ןוא ,עלַא רַאֿפ ןייז סָאד טעװ קילג סיורג ַא רַאפ סָאװ .ןביילב ָאד טעוװו
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 וצ ןפלָאהענוצ ךָאד טָאה יז ,לײטנַא ןסיורג ַא םעד ןיא ןבָאה טעוװ ,הכרב

 .םעד

 ,טלַא ןוא גנוי ,רענעמ ןוא רעבייוו .למוט ַא ןעוועג זיא ?לסעג םעניא

 ןענעז עלא .עקידנעעז ןוא עדנילב ,עלנַארק ןוא עטנוזעג ,טייק ןוא דניק

 ןוז רעד ףוסוי סָאװ ,תואופר יד ךָאנ ןסירעג ךיז טָאה ןעמ .סַאנ ןיא סױרַא

 ,זיּפש ?סיבַא ךָאנ ןסירעג ךיז טָאה ןעמ .טכַארבעג טָאה דיאַאס לַאמַאג ןופ

 ,סעטכַאלּפ ןופ לינק ַא ןיא טשימענסיוא ,ןדיי ןוא רעבַארַא .רעסַאוו ןייר

 זיא סע .םינימ עֶלַא ןופ ךעלמירחוס ,ןעלמעק ,ןעלזייא ,ןעשוברַאט ,סעיַאבַא

 -מוא ןכַאז עטוג טלייט ןעמ :רעדנואוו זייב א ףיוא יו ףיולעגנָא ןַא ןעוועג

 .ךעליירפ זיא סע .תואופר טימ ךעלשעלפ ,רעסַאװ ןייר ,גרַאוװנסע .טסיז

 סָאװ ,עימעדיּפע ןַא ןופ רַאפעג רעקידנעָארד רעד ןיא ןסעגרַאפ ןבָאה עֶלַא

 ,רעדניק עקנַארק ָאד ןענעז זיוה ןדעי ןיא .לסענ עצנַאנ סָאד ןדנעלרַאפ ןעק

 זיא ?ייוורעד .זיוה ןדעי ןיא םירוסי רַאפ ךיז טעשטרָאק ןעמ ,טנייוו ןעמ

 ענייז ןיוש טקיש טָאג :טניילענפיוא זיא טימעג סָאד ,ליּפש ַא ץְלַא רעבָא

 - .ןפלעה ןלָאז ייז םיחילש

 טלייט ןעמ .רעדניק ןרָאװעג ןענעז ןשטנעמ ענעסקאוורעד עסיורג

 ,טקישעגוצ םיא טָאה טָאג .ייז ןשיווצ ָאד זיא רָאטקָאד רעסיורג ַא .תונתמ

 ןוא גנוזענעג טגנערב ,רע ֹויא חילש ַא ,טלייוורעדסיוא םיא טָאה ַאללַא

 . . . טסיירט
 , לא

 טג

 -ךיּפעט יד ,ַאנַאמַא הקבר ןופ בוטש יד ןזָאלרַאפ טָאה ירַאבדימ םימחר

 .ןירעבעוו

 ןיא טרעטַאלפעג ןבָאה עיַאבַא רעטיירב ןייז ןופ ןדלַאפ ןוא סעלָאּפ יד

 -עג ךיז ןוא טירט עלענש טימ לסעג ןדנילב םעד ןופ סױרַא זיא רע .טניוו

 ןוא רעדלעוו יד וצ ,זַארַאגַאמ םורַא .ןגיל סָאװ ,רעדלעפ ענעּפָא יד וצ טזָאֿכ

 וצ ןוא למיה ןעיולב םוצ טדנעוועג ןעוועג זיא סנייז םינּפ סָאד .רענטרעג

 .טלעוו רענעפָא רעד

 ןופ דלָאג סָאד טציילפעגניירַא טָאה ,רעטצנעפ עניילק ייווצ יד ךרוד

 ,ןסיורד םוצ ןסירעג ךיז ןוא ןביוש יד ףיוא טעמושזענ ןבָאה ןנילפ .ןוז רעד

 ,םעיניל עמורק ןיא ןזיירק ןיא ןגיולפעג ,ןביוהענפיוא ךיז רעדיוו ,ןלַאפעג

 יד רעביא ןעגנעה יו ןבילבעג ןוא עלעקנורַאּפש ַא ,גנַאגסױא ןַא טכוזעג

 .ןביוש עטביױטשרַאפ

 ןעקנורטעג ךיז ןודלעפ ןוא גרעב ןופ ןציּפש יד ןבָאה סנטייוו רעד ןופ
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 רעד ןיא ןטעוליס יד .טפול-גרַאב רעקידלָאג ךעליולב רעקיטכיזכרוד רעד ןיא

 ןופ ןברָאה יד יװ ןעזעגסיוא ןבָאה ,רעבליז ןוא יולב ,דלָאג ןופ טייקטייוו

 .רבדמ רעד ןיא גנַאג ןליטש רעייז ןוא ןעלמעק

 סנייז םיַנּפ עכיילב סָאד .רעטכייל טמעטָאעג טָאה ?גניי רעקנַארק רעד

 -סױרַא טַאהעג זיא רָאטקַאד רעד .ברַאפ עכעלטיור ַא טַאהעג רעטציא טָאה

 סָאד ןעוועג ךיוא זיא בוטש ןיא .ןעמוקעגקירוצ ןוא ?סעג םעניא ןעגנַאנעג

 טימ ןוא ּפָאטרעיײפ םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,הקבר עמַאמ יד ,הכרב ?דיימ

 רעייפ ןעמוקַאבוצסױרַא ןליוק יד ףיוא ןזָאלבעג ןעגנול עריא ןופ תוחוכ עלַא

 | .טניזעג-זיוה ןרַאפ ץירג ?סיב ַא ןכָאקוצּפָא ףיוא

 -ַארַא ןַא ןופ גנַאזעג ןָאטָאנַאמ א ןסירעגניירַא ךיז טָאה סָאג רעד ןופ

 -נײרַא םיא ןבָאה רעדירכב יד יוװ ,רעדירב ענייז ןוא ןפסוי ןגעוו ,רעגניז ןשיב

 ןרָאװעג זיא רע ןוא רערעדנַאװ וצ םיא טפיוקרַאפ ,בורג ַא ןיא ןפרָאװעג

 ,טעיִאװעג ןבָאה טניה ,טעשזריהעג ןבָאה ןעלזייא .גינעק ַא םעדכָאנ

 עוויטימירּפ ערעייז ףיוא טכַאלעג ןוא טנייוועג ,טקיױּפעג ןבָאה םירָאמזעלק

 | ,ןטנעמורטסניא

 ?ריימ עשיבַארַא יד ןעמוקעגניירַא זיא סע ןוא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 .ַאקסומ

 -עגרָאפ ןטלעז זיא סָאד סָאװ ,ןירעטיײלנַאב ַא ןָא ןייֵלַא ןעוועג זיא יז

 ןעועג זיא רעּפרעק רעקנַאלש ריא .רעטכָאט סדיאַאס לַאמַאג טימ ןעמוק

 -עג ןוא טלקיוועג עטכַאלּפ א ,דיילק ןדייז-סייוו קידנדנעלב ַא ןוא טליהעג

 .םינּפ ןטימ ןעמַאזוצ ,רעּפרעק ןצנַאג ריא ןעמענמורַא לָאז סָאװ ,טמערופ

 יװ ענעטינשעג ךעלמורק ,עקידנענערב ,ןגיוא יד ןעזעגסױרַא זיולב טָאה ןעמ

 "דייז עכעליורג טימ טמױזעגמורַא ןעוועג זיא דײלק-עטכַאלּפ סָאד .ןעלדנַאמ

 עכױה טימ ךיש ענרעדעל ,סעקשטנעה עסייוו ןגָארטעג טָאה יז .םידעפ

 | | ,ןעלפַאנק

 רעד ןיא ָאד טָאה ,דייז ןסייוו ןקידנדנעלב ןיא טלַאטשעגיןעיױרפ סָאד

 .םַאר רענעכַארקעצ ,קיביױטש ַא ןיא ײרעלַאמ ַא יו ןעזעגסיוא בוטש רעמערָא

 ןוא שיבַארַא ףיוא ךיז טסירגַאב ,ןעמעלַא רַאפ טגיונרַאפ טכייל ךיז טָאה יז

 :טגָאזעג טָאה יז .שיזיוצנַארפ וצ ןעגנַאגעגרעביא דלַאב

 ןופ טייקכעלטימעג יד ןוא ור יד ןרעטש ןרַאפ רימ טקידלושטנַא ---

 ןיב ךיא ןוא ?גניי עקנַארק סָאד טכַאמ סע סָאװ ,ןסיוו רָאנ ?יוו ךיא .זיוה

 רעד ןיא טעברַא ןייז ןיא רַאטַאנעביא רָאטקָאד םעד ןפלעה וצ טיירג ךיוא

 .עקנַארק יד ןשיווצ ַאללעמ

 -רַאפידייז עסייוו יד טרַאשעגקעװַא טָאה יז .ןרָאװעג ןגיושטנַא זיא יז
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 טקוקעג יז טָאה ןהכרב ףיוא ךיוא .ןלאומש ףיוא טקוקעג ,םינּפ ןופ גנוליה

 .קידנשראפ
 סָאד .ןַאקסומ ןופ ןקילב יד ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה הכרב עניילק יד

 ליוװ סָאװ .רעדנואוו ןוא קערש רַאפ טלעטשענּפָא ריא ןיא ךיז טָאה ץרַאה

 טנעֶאנ ןייז וצ טניימ יז רָאנ ,ןפלעה וצ עקנַארק יד טשינ טניימ יז ? ָאד יז

 | ,לאומש רָאטקָאד ןופ
 -טיור עטכייל ַא .סיוארָאפ טירש ַא טכַאמעג טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 -עג םיא ייב ןבָאה ןניױא יד  .םינּפ ןפיוא ןגָאלשעגסױרַא םיא טָאה טייל

 קוק ַא טָאה רע .רעטצנעפ ןכרוד טייקיטכיל רעקרַאטש רעד ןופ טלטניּפ
 ענעקָארשעצ עריא ,םינּפ טלטױררַאפ ריא ,הכרב רעניילק רעד ףיוא ןוטעג

 גנוניוטש ןעוועג זיא םעלַא ןיא ,טרעטַאלפעג טָאה לזענ סָאד ,ןניוא עקיטכיל

 :ןַאקסומ וצ טדנעוװעג ךיז טָאה רע ,גנורעדנואוורַאפ ןוא

 ןבָאה רימ .טיײקיצרַאהטוג רעד רַאפ ,ַאקסומ ,רעייז ךייא קנַאד ךיא ---

 רַאפ רַאפעג יד ןרעדניל וצ ךעלגעמ ןעוועג רָאנ ֹויא סע סָאװ .,ץֶלַא ןוטעג

 ,טָאג ןעקנַאד ןפרַאד רימ ,עימעדיּפע ןַא

 :ןבעגענכָאנ טשינ טָאה לדיימ עשיבַארַא סָאד

 טרעטיצ טָאטש ןיא שינעעשעג עכעלנייּפ ַא רעדָא ,קילגמוא ןַא --

 ? ןוט ךיא ןעק סָאװ ,רָאטקָאד רימ טגָאז .ץרַאה ןיימ ףיוא

 -נַארק יד ַאללעמ רעד ןופ ןבוטש עמערָא יד ןפלעה טליוו ריא ביוא ---

 .ןלעװ ענעזענעג ןוא עקנַארק יד .רַאבקנַאד ןייז ךייא עלַא רימ ןלעוו ,עק

 .ננושטנעב טימ ןדײרסױרַא ןעמָאנ רעייא

 ןופ ,טיור וצ ךיילב ןופ ןטיבעג ןרילָאק יד ךיז ןבָאה םינּפ סהכרב ףיוא

 סעכ ןופ ?רעייפ ַא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ןגיוא יד ןיא .ךיילב -- ֹוצ טיור

 ַא ןוא ןליוק יד רעביא ןזָאלבעג עמַאמ יד טָאה ּפָאט-רעייפ םייב .האנק ןוא

 .בוטש רעד רעביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ךיור

 ,טנערפעג ַאלסומ טָאה -- ?'ויוה ןיא ָאד ?גניי סָאד טכַאמ סָאװ ---

 --- .קיטסַאה רעייז טרעפטנעעג הכרב טָאה -- רעסעב טרעוו רע --

 עטנערַאה יד .ןפלָאהעג טָאה טָאג ןוא טלייהעג םיא טָאה רָאטקָאד רעד

 .ףליה טימ ןעמוק וצ ןעימַאב טפראדעג טשינ ךיז טָאה אקסומ

 .טייקזייב רעליטש ַא טימ טדערעג רעטרעוװ יד טָאה יז

 טָאה -- טייקנייש א זיא לדיימ סָאד .ןּפיל יד ןסיברַאֿפ טָאה ַאקסֹומ

 ,העש ַא ןגָאלשעג ךעליירג טָאה סע .גולק רעייז זיא ןוא -- טכַארטעג יז

 "וקעג זיא רָאטקָאד רעד ןעוו דָארג ןרָאװעג קנַארק זיא ?רעדורב ריא סָאוװו

 ?טסייוו רעוו .טמיטשַאב ַאללַא ןופ ױזַא טשינ זיא סע ביוא טסייוו רעוו .ןעמ

 -רַאפ לָאמנייא ןיוש טָאה ,הכרב עניילק יד ?ןפלעה ךיז יז ןעק סָאװ רָאנ
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 וצ טעּפעשטענוצ ךיז יז טָאה רעטציא ,ףוסוי רעדורב ריא ּפָאק םעד טיירד
 . . . ן?אומש

 טעבעג ןיימ טרעהענוצ טָאה טָאנ סָאװ ,ךעלקילג רעייז ןיב ךיא ---

 ןיימ .,ףוסוי ךיוא .רעדורב ןייד רַאפ גנוזענעג ַא ןוא ףליה ַא טקישענ ןוא

 -עג ַא טימ ןבעגעגוצ יז טָאה --- ןרעה וצ סָאד ךעלקילנ ןייז טעוו ,רעדורב
 -רַאפ --- טכיזעג ןפיוא ?כיימש םענעסיברַאפ ןוא ?ול ןיא טייקפרַאש רעסיוו

 ,רַאטַאנעביא רָאטקָאר ןביל רעודנוא ןופ ףליה רעד טימ זַא ,ךיז טייטש

 טכַאמ סָאװ .דייר יד רַאפ ,אקסומ ,טלכיימשעג רעייז ךימ ליפ ךיא ---

 ? רעטָאפ רעייא

 העש עכעלטע עטצעל יד ןיא םיא זיא סע .טשינ ךיז טרעפעב רע ---

 טגָאלקַאב ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ טלַאה ,רעווש טמעטָא רע .ןרָאװעג רעגרע ליפ

 | .רעּפרעק ןיא ןקיטייו ףיוא ךיז
 יו טעמכ ןוא טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רַאטַאנעביא ?אומש

 : ןגירשעגסיוא
 *ענרעביא םיא בָאה ךיא !ךעלנעמ טשינ .ךעלנעמ טשינ ויא סע ---

 .ןטנוזעג ַא טעמכ טזָאל
 | ,רָאטקָאד ,ךָאד טעז ריא ---

 ןשיוצ ןייטש ןבילבעג ןוא טירט עכעלטע טכַאמעג טָאה הכרב

 : טגָאזעג טָאה יז .ןַאקסומ ןוא ןלאומש

 ןוא רעטציא ןענַאדנופ ,רָאטקָאד ,ןייגקעװַא טשינ ךָאד טעוו ריא --

 ןעמ ביוא ,ןַאקסומ טגערפ ןוא טוג ױזַא טייז 4 ױזַא ןעמעלַא ןזָאלרעביא
 ,קנַארטעג ַא סעּפע ,דיאַאס לַאמַאג ןבושח םעד ןבעגעג טשינ טרָאד טָאה

 .ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ןשינעכערּפשּפָא רעדָא ,רעצכעטיירק רעדָא

 -עג יירשעג א ַאקסומ טָאה -- ? ןדייר וצ ױזַא ,הכרב ,וטסגַאוו יו ---

 רענייק ! זַארַאגַאמ ןיא ןַאמ רעטסקיטכעמ רעד ,רעטָאפ ןיימ זיא סע -- ןוש

 ! םיא ןגעק טרָאװ א ןגָאז וצ ןגַאװ טשינ רָאט

 םיא זיא סע .ךעלדיימ עדייב ןליטשנייא טוואורּפעג טָאה רָאטקָאד רעד

 .ןעמוקעגנָא טבייל ץנַאג טשינ

 םולש םעד ןטלַאהנָא ןוא ןביילב ןוומ ָאד ךיא לעװ ,ןעז ךיא יו --

 ,ךימ טגנַאלרַאפ זַארַאגַאמ ךיוא .ןדייב ךייא ןשיווצ

 ױזַא .חילש רעד טנעז ריא .ךעלקילג ןעוועג טלָאװ טָאטש עצנַאג יד --

 טָאה -- רערעדנַאװ רעדמערפ רעד  ,ירַאבדימ םימחר טגָאזעג ךיוא טָאה

 ףיוא ןגָאלשעגסױרַא טָאה טייקטיור ַא ןוא לוק ליטש ַא טימ טגָאזעג הכרב

 ,םינּפ ריא
 עפרַאש טימ ערעדנַא סָאד סנייא טקוקעגנָא ךיז ןבָאה ךעלדיימ עדייב
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 ,זַארַאגַאמ ןופ ןַאמ ןטסקיטכעמ םעד ןופ רעטכָאט יד --- טייז ןייא ןופ .ןקילב

 ץיא יעטסנעש יד ,ץענערג ַא ןָא טכַאמ ,תובישח ,רובכ ,םוטכייר ןופ ןַאמ ַא

 -- לדיימ עטייווצ יד ןוא .ףושיכ ריא טימ רעטסייג ןפורסורַא ןעק ,טָאטש

 ןופ ,ַאללעמ רעד ןופ טפַאשננע רעד ןופ ,סױרַא !בוטש רעטסמערָא רעד ןופ

 לָאמנייק טָאה ,בייל ןפיוא ?דיילק ןייק טשינ טָאה ,רעיורט ןקידנעקירד םעד

 ,קידתובישח ןוא ץלָאטש זיא ,טעז רעד וצ טיורב ?קיטש ַא ןסעגעג טשינ

 טימ רעכעב םענעדלָאג ַא -- ייווצ ןוא סנייא ןפרַאונָא ןעק ,גולק ןוא ןייש

 ערעייט יו ,רונש ַא ףיוא ןלערק עקירילָאק יו דייר ןעיצפיוא 'ןעק ,רעטרעוו
 - ..לרעּפ

 ןקנַארק םעד ןופ רעגעלעג םייב ןענַאטשעג טציא זיא רָאטקָאד !רעד
 םיא טָאה רע .גנוזענעג ןוא גנורעסעב ןופ םינמיס ןעזעג ךיז ןבָאה סע .לגניו

 | לכיימש ןוא תואופר ןבעגעג
 -ןעוועג קיטסַאה ךיז ןוא טרִא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז רע טָאה גנולצולּפ

 :ןַאקסומ וצ ןטעד

 ? טרעגרערַאפ ךיז טָאה טנוזעג סרעטָאפ רעייא ,ריא טגָאז סָאוו ---

 ,טקעדענּפָא ןעוועג ריא .ייב זיא םינּפ סָאד ,טנערבעג ןבָאה ןגיוא עריא

 ,גנַאגרעביא ןַא ןזיולב זיא סע ךעלגעמ, טכעלש רעייז ךיז טליפ רע ---

 טשינ רָאט ךיא !רעטָאפ רעייא ןעז ןיוש זומ ךיא .ַאקסומ ,טמוק --
 .ןטרַאוװ רעגנעק

 טימ| ןרָאװעג ןסָאגעגנָא ןענעז ןגיוא עריא .טרעגעצעג ךיז טָאה ַאקסומ
 ,טייקרעכיזמוא ןוא קערש

 .ןייג ןיוש ןענעק רימ ---

 ץאק א יװ לענש טָאה הכרב .ןייגוצסױרַא םיירג ןעוועג ייז ןענעז ערייב

 .גנַאגנייא םעניא טלעטשעג ךיז ןוא ריט רעד וצ טרַאשעגוצ ךיז

 -ניק עקנַארק עכעלקילגמוא ערעזדנוא ןפלעה ןעמוקעג טשינ זיא יז ---

 "ציא ריא טימ ,רָאטקָאד ,טינ טייג .ןענַאד ןופ ןעמענוצ ךייא ?יוו יז ,רעד

 ןיא ןעגנַאהעגנָא גנונעפָאה ל?יפוזַא ןבָאה רימ .טשינ זדנוא טזָאלרַאפ ,רעט

 .ךייא

 טלָאװ יז יוװ ןדייר ןעמונעג טָאה יז .טכיזעג ריא טליהרַאפ טָאה אקסומ

 :רעטרעוו יד טלייצעג

 ןטיה טספרַאד וד .הכרב עניילק ןיימ ,ףרַאש-וצ ןיוש זיא גנוצ ןייד --

 םעד ןופ לַאפנָא ןופ ףָאש עדַאטס ןייז טיה ךוטסַאּפ רעד יו ױזַא ,גנוצ ןייד

 .גנוזענעג ףיוא טרַאװ רעטָאפ ןיימ .רעלדָא

 : טדערעג טָאה רַאטַאנעביא ךיוא

 ןעמוקעג ןיב ךיא .ןקנַארק םוצ ןייג זומ ךיא .הכרב ,ךיד קיאורַאב ---
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 ךעגנָא טָאה ןעמ ,ןייא עלעסיבַא ךיז טליטש ָאד .דיאַאס לַאמַאנ וצ יפַאס ןופ

 ! קירוצ ןייז לעװ ךיא .ןעֿלטימ עֶלַא ןעמונ

 ןעֶנעז לאומש ןוא ַאקסומ .ריט רעד ןופ קעװַא עדריוו טימ זיא הכרב

 ןופ סױרַא בוטש רעד ןופ רעמָאי ַא טּפַאכעגפיױא טָאה רָאטקָאד רעד .סױרַא

 סָאד .ערָאנ רעד ןיא טגָאלק סָאװ ,היח עטעדנואוורַאפ ַא יו ,?ךיימ םעד

 ןעמענסױרַא יז טעװ רע :טימעג סָאד טלסיירטעגפיוא םיא ןיא טָאה ןייוועג

 .ןרַאּפשנַא טייוו ןעק יז ,ןענרעל ךיז ףרַאד יז .בוטש רעטנלע רעד ןופ
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 .ןדיאַאס לַאמַאג טנעקרעד םיול טָאה רע

 "ירפ ַא ,רעטנומ ַא ןגרָאמירפ םעניא טנייה ןעזעג םיא טָאה רע

 רעקנַארק רעד :שינערעקרעביא ַאזַא רעטציא ןוא .םענעזענעג ַא דלַאב ,ןכעל

 ןרָאװעג זיא ךיוב רעד ,ןלָאװשעגנָא זיא זדלַאה רעד ,רעווש רעייז טמעטָא

 .רַאטש ןקוק ןגיוא יד ,ןפָאלעגנָא

 ןדנוצעג טָאה ןוזיטכַאנרַאפ יד .לקנוט בלאה ןעוועג זיא רעמיצ ןיא

 -רעטנוא רעד ןופ םעלַאב רעטיור קימַאלפ ַא ,דֶלֶאג ןקידרעייפ טימ גרעב יד

 ,טלעוו רעד ןופ דנַאד םייב ?מיה םעניא טגיוועג ךיז טָאה ,ןוז רעקידנעייג

 .דלָאג טימ טנערבעג ןוא טכױטעגסױרַא ,ןזדלעפ יד ןדנוצעג

 ןוא טנערבעג םעלַאב רעקידרעייפ רעד טָאה םונהיג ןופ רעיוט םייב

 .טרעקַאלפעג

 רעניד ייווצ יד ןוא ַאקסומ ,אפור רעשיבַארַא רעד ןעוועג זיא רעמיצ ןיא

 םעד רעביא רעטעלב-ןעמלַאּפ טימ טרעכעפעג ןבָאה ןסייוו ןיא טעדייללעג

 .טעב ןיא ןלנַארק ןופ ףוג

 חומ ןיא .ןטסגנַא ןוא קערש טימ לופ ןעוועג זיא רַאטַאנעביא לאומש

 ךיז טָאה סעּפע .הרושב רעטסיוװ ןוא ןייּפ טימ טעיָארעג ןעקנַאדעג יד ןבָאה

 םעד ןיא טנייה ןעגנַאגַאב ןרָאװעג זיא ןכערברַאפ ַא :טציּפשעגנָא טרָאד

 .טמסרַאפ זיא רעקנַארק רעד ,רעמיצ

 טעב םוצ ןלַאפעגוצ ,לקער-רעביוא סָאד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה רע

 א םצירּפשעגנייא םיא טָאה רע .ףוג םוצ ךיז ןעמונעג תוחוכ עּלַא טימ ןוא

 ע .ןעלביא לָאז רע ןקנַארק םעד טיונעג ,תואופר ןבעגעננייא ,,טייקיסילפ

 רע .טזָאלעגוצ טשינ םענייק ,גנוגנערטשנָא רעקידארומ ַא טימ טעברַאעג טָאה

 ןָאק ןיא טייטש ןדיאַאס לַאמַאג ןופ ןבעל סָאד זַא ,טסואוועג ךעליירג טָאה

 | .רַאפעג ןיא זיא ןבעל ,סלאומש ,ןייז ןוא

 טנעה ענייז .רעקיניזנַאוו ַא יװ טעברַאעג רע טָאה טייצ העש ַא בורק
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 ןרעטנוא טצַאלּפעג רועיש םיא טָאה חומ רעד ,טורעג טשינ עגר ןייק ןבָאה

 ,ןבעל ןופ םינמיס ןוײװסױרַא ןביוהעגנָא טָאה רעקנַארק רעד .ןברַאש

 .טליהעג ןסייוו ןיא עטרַאטשרַאפ ַא לוטש ַא ףיוא ןסעזעג זיא ַאקסומ

 -ַאב ןדעי טקוקעגכָאנ קערש רעקירינ ַא טימ ןוא טנערבעג ןבָאה ןגיוא עריא

 ןוא רָאטקָאד םעד ןפלאהעגוצ טָאה אפור רעשיבַארַא רעד .ןלאומש ןופ געוו

 טרעהענפיוא טשינ ןבָאה רעניד ייווצ יד .קערש ןגעלעג זיא ןגיוא יד ןיא

 .ןגיוא יד טכַאמעגפיוא טָאה רעקנַארק רעד ,רעטשלב-ןעמלַאּפ יד טימ ןעלכעפ

 פוק ךיוה ַא טימ ןוא טעב ןופ טירט ַא קעװַא זיא רַאטַאנעביא לאומש

 : טנערפעג

 ? ןקנַארק םעד טנידַאב טנייה טָאה רעוו ---

 .טרעפטנעענ טשינ טָאה רענייק

 ןומ ךיא ?ןןדיאַאס לַאמַאג ןופ טעב םייב ןעוועג טנייה זיא רעוו ---

 םעד ןעמסראפ וצ ןואורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע .רעפטנע ןַא ןבָאה

 רַאפ סָאװ טימ ןוא ןוטעג טָאה סָאד רעוו ןלעטשטסעפ טשינ ןעק ךיא .ןקנַארק

 זיא םס רעד .ןלעטשטסעפ סע לע ךיא .ליוא ,רעטעלב ,רעצכעטיירק-םס ַא
 טאה ןכערברַאפ סָאד ןעגנַאגַאב זיא סָאװ רעד רָאנ ,ךעלדעש וצ ןעוועג טשינ

 ןוא עזָאד עסיורג ַא ןדיאַאס לַאמַאג ןבעגעג ןרעוו וצ טקעדטנַא קערש ןיא

 .ןייז הדומ ךיז לָאז ןעמ טעב ךיא .קיטסַאה רָאנ ןוא לענש טקריוועג טָאה סָאד

 ןיא רעקנארק רעד :ךַאז א ךָאנ ?ןקנַארק םעד טנידַאב טנייה טָאה רעוו

 טָאה רע .ןרעוו טנוזעג לענש טעװ רע .טייצ ןיא ןענעז רימ .רַאפעג רעסיוא

 | ? ןקנַארק םעד טנידַאב טנייה
 טעב ןייז ייב ןעוועג ןיב ךיא -- ןפורעגסיוא ַאקסומ טָאה -- ! ךיא --

 ,רעגרע ךיז ןליפ ןָא טביוה רע יוװ ,ןעזעג בָאה ןוא גנַאל טייצ ַא

 ריא -- קערש טימ ןפורעגסיוא לאומש טָאה -- ? עטנערַאה ,ריא --

 ?ןעזעג טשינ םענייק טָאה
 ןיינ ---

 -עג ,ןטייז עֶלַא ןיא רעטריורַאֿפ א טקוקעג טָאה אפור רעשיבַארַא רעד

 ,ןוט וצ ךיז טימ סָאװ טסואוועג טשינ טָאה רע ,רעמינּפ סנעמעלַא ףיוא טקוק
 .עטקידלושרַאפ יו ,ּפעק יד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה רעניד ייווצ יד ךיוא

 טָאה -- ? סרעכעפ-ןעמלַאּפ יד טימ גָאט ןצנַאג ַא ָאד ריא טנעז --

 | | ,טגערפעג לאומש
 .העש רעטצעל רעד ןיא זיולב ,ןיינ ---

 ?ןעזעג טשינ םענייק ָאד ריא טָאה --

 : טעשטּפעשעגסױרַא טָאה רעניד יד ןופ רענייא

 .ןעוועג ָאד זיא דיאַאס לַאמַאנ ןופ ןוז רעד ,ףוסוי ---
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 רעד טָאה -- ךעלגעמ טשינ זיא סע ?'טמסרַאפ םיא טָאה ףוסוי ---

 .ןדיאַאס לַאמַאג ביל רעייז טָאה רע -- ליטש טגָאזעג רָאטקָאד

 טָאה -- ַאללעמ רעד ןיא ַאנַאמַא הכרב ןעזעג טנייה טָאה ףוסוי ---

 .רעטרעוו יד טלייצעג ַאקסומ

 ? דייר יד טימ ַאקסומ עטנערַאח ןיימ טניימ סָאוװ ---

 .ביל ךיז ןבָאה ייז .ַאנַאמַא הכרב ןופ טניירפ רעטנעָאנ ַא זיא ףוסוי ---

 םיא רעטנוא ךיז ןבָאה סיפ יד .ןרָאװעג ךיילב זיא רַאטַאנעביא לאומש

 .ןכָארבעג

 .ֿפָאק םעד טזָאלענּפָארַא טָאה אפור רעשיבַארַא רעד

 ךיכ טָאה יז .ַאנַאמַא הכרב טײמ גָאט ןצנַאג א ןעוועג טנייה ןיב ךיא ---

 לאומש טָאה -- ןָא סגָאטרַאפ ןופ עגר רעקיצנייא ןייק ףיוא טזָאלרַאפ טשינ

 ןגעק גנוקידלושַאב רעדָא ,טכַאדרַאפ ןדעי ןגָאלשוצּפָא יו ,קיטסַאה טדערעג

 םיצ .ןעזעג טנייה יז טָאה ףוסוי זַא ,תמא טשינ זיא סע --- ?דיימ ןשידיי םעד

 .ַאקסומ עטינערַאה ,דייר ערעייא קירוצ

 -עג ,רעטָאפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז .ןעלכיימש טוואורּפעג טָאה ַאלסומ

 : טגָאזעג סָאה יז .עריא ןיא טנעה ענייז ןעמונ

 טָאה רָאטקָאד רעד .טעװעטַארעג ןייז טעװ רעטָאפ ןוא רַאה ןיימ ---

 -רעביא ןַא זיולב .םס ןעוועג זיא סע זַא ,טשינ ביולג ךיא .ןשינעטנעק עסיורג

 -עלטע ןופ ןיוש ,ןלַאּפנָא עכלעזַא וצ טניואוועג זיא רעטָאפ רעד .רשפא גנַאג

 ןדליוו ןיא דרעפ ַא ןופ ןרָאװעג טרעדײלשענּפָארַא זיא רע טניז ןָא רָאי עכ

 .געיעג

 ןטימ ןעלקָאש םעד ןיא .ּפָאק ןטימ טלקַאשעג םיוק טָאה דיאַאס לַאמַאג

 .םיכסמ טשינ זיא ןוא םיכסמ ָאי זיא רע זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה ּפָאק

 .אפור םעד ןוא ןַאקסומ ןיײגסױרַא ןטעבעג טָאה לאומש

 .טגלָאפעג קידנגייווש םיא ןבָאה ייז

 ,הליפת-טנווַא רעד וצ שמש ןופ ףור רעד טרעהעג ךיז טָאה טעשטעמ ןופ

 רעקימַאלפ רעד .,ןעלזייא ןוא ןעלמעק ןופ ןרעמָאי ןגיוצעצ ַא טימ םענייאניא

 .ןשָאלעגסיױא ןרָאװעג זיא ,למיה ןופ דנַאר םייב םוניהנ ןופ רעיוט םייב םעלַאב

 ןגױצעגסיוא ךיז ןוא סרעכעפ-ןעמלַאּפ יד טגײלעגקעװַא ןבָאה רעניד עדייב

 ,טעבעג-טנווא סָאד ןַאללַא ןבעגּפָא ליד ןפיוא

 -יּפעצ ַא ,רעטקיטייװעצ ַא ?וטש ַא ףיוא טצעזעגוצ ךיז טָאה ?אומש

 .רעטקינ
 א לא
2 

 ןוא ךיּפעט ןכייוו ַא ףיוא ןגעלעג ַאקסומ זיא רעמיצ-רעבייוו ריא ןיא

 .ןבעל ןוא בייל ריא רַאפ ,המשנ ריא רַאפ טעבעג ַא טגאלקעגסיוא
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 -עג טָאה סָאװ ,ּפמַאל-ליוא ןַא ןעגנַאהעג טייק ַא ףיוא טָאה טיפוס ןופ
 טימ עסייוו ןעוועג ןענעז טנעוו יד .טכיל טּפמערעג ַא טײרּפשרַאפ ןוא טםנערב
 רעכיּפעט עקירילָאק עניילק ןפרָאוװעצ ןעוועג ןענעז םע ,רעטצנעפ עניילק
 ,רעכיב עשיזיוצנַארפ ןוא עשיבַארַא ןגעלעג ןענעז ךעלשיט ףיוא ,ליד ןרעביא
 ,תועימק ,ןליוא ,רעצכעטיירק יילרענדיישרַאפ ןענַאטשעג ןענעז לקנעש ַא ןיא
 -עג ךיז ןבָאה לקניוו ַא ןיא .לגייפ ןופ ןגיוא ,תויח ןופ ןייצ ,ןלעפ-ןעגנַאלש
 .תוחיר עטרימופרַאּפ טײרּפשרַאפ ןוא ּפעט-רעייפ טרעכיור

 טשינ ןיוש זיא יז ,קיטייוו ןוא טפַאשקנעב ריא סימ ןייֵלַא ןעוועג זיא יז
 יז סָאװ ,ןיד ןשיבַארַא ןטיול ,דניז עסיורג ַא ןעוועג ןיוש זיא סע .גנוי ןעוועג
 ,ןַאמ א וצ קיטעטרעטנוא טשינ זיא ,ןַאמ ַא וצ טַאהעג הנותח טשינ ךָאנ טָאה
 .טכענ עגנַאל עפיט יד ןיא ןַאמ ַא רַאֿפ רענעלעג ַא סיוא טשינ ךָאנ טמערַאוו

 רעדורב רעד ןוא רעטָאפ רעד טָאה ןדעמכַא .ריא רעביא טגיל הללק ַא
 טכיניײּפעג ןוא טפָארטשעג יז טרעוו ןַא טלָאמעד ןופ ןוא ריא ןופ ןבירטרַאֿפ
 ןעק ןוא רעגַאב ןוא טסול טימ טלינײּפעג טרעוו יז ,ןעקנַאדעג עקידניז טימ
 ךעלטנגייא טָאה יז .ןייּפ ריא ןליטש לָאז סָאװ ,גנולייה יד ןכיירגרעד טשינ
 ןדיײשּפָא ,ןַאללַא ןבעגוצרעביא ךיז ןָא טייהרעניילק ןופ ךָאנ טסול ַא טאהעג
 ןקוק טשינ ,ןַאמ א ןופ טיוה יד ןרירַאב טשינ ֿלָאמנייק ,טלעוו רעד ןופ ךיז
 .תוריזנ ןיא ןרָאי עריא ןבעלּפָא ןוא עגילייה יַא ןרעו ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא ףיוא
 ןיוש ריא ןענעק סָאװ ,קיטשינ ןוא ךעלגנענרַאפ ייס יוװ ייס ךָאד זיא ץלַא
 -עטרעטנוא םיא ןייז ,ןַאמ ַא טימ רענעלעג ַא ןלייט ןופ סנגינעגרַאפ יד ןבעג
 ןופ טײרפַאב יז טָאה דעמכַא :טזָאלעגסיױא ךיז טָאה שרעדנַא רעבָא ?קינ
 ןרעגַאב עקידארומ ריא ןיא טקעוװועגפיוא ןוא תוריזנ וצ טסול רעד ןופ ,ןייּפ
 ןופ טזיילעגסיוא יז טָאה רע ,ןגָארטוצרעביא טשינ .,ןטלַאהוצסיוא טשינ
 ןוא גנוטסולג ,טפַאשקנעב ריא ןיא ןדנוצעגנַא ןוא רעיורט ,לגנַארעג ,לפייווצ
 ,ןליטשוצנייא טשינ תומולח

 טימ חומ םעד טקיניײּפעג ןוא ליד ןפיוא ןגעלעג יז זיא טייצ עגנַאל א
 עקידארומ ַא זיא סע .ןלאומש ביל יז טָאה רעטציא .ןעקנַאדעג עקידנפיולנָא
 ןופ ענייא טייוו ןטלעװ ןענעז ייז .םעד ןגעוו ןטכַארט וצ זיולב וליפא דניז
 .ןבָאה םיא טעוװ יז רעבָא ,רערעדנַא רעד

 רעניד ַא ןפורעגניירַא טָאה יז .טנווֶא ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע
 ,טסואוועג טָאה יז ,רָאטקָאד ןרַאפ רעגעל-טכַאנ ַא ןטיירג לָאז רע ןליױפַאב ןוא
 ןייז רַאפ ארומ טָאה רע .טעב סרעטָאפ ןופ קעװַא טשינ טנייה טעוװ רע זַא
 טעוו טכַאנ יד .סטוג ןוא סטכעלש ךס ַא ןוט םיא ןעק רעטָאפ ריא ,ןבעל ןנייא
 ןוא רעטסייג עֶלַא ףליה וצ ןפור טעװ יז .רעריא ןצנַאגניא ןייז ןזומ לאומש
 .ןפױלטנַא טשינ ןיוש טעװ רע .תוחוכ-ףושיכ
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 סָאד ,טמַאלפעג טָאה םינּפ ריא .ךיּפעט ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יז

 -עג-טשינ ןוא הוואת ,רעגַאב ןוא גנוגערפיוא רַאפ טּפַאלקעג ריא טָאה ץרַאה

 .ןטפאשנדייל עטליטש

 סרעטָאפ ריא ןיא ןויװַאב טשינ ךיז טָאה יז יװ העש עכעלטע ןיוש

 ,טייז ריא ןופ ןיסנ ַא ,וואורּפ רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד ,רעמיצ

 וצ טפַאשביל יד רעבָא ,ןצענערג עלַא רעביא טייג סָאװ ,טײקטנַאוװעג ַא

 ןוא רעמָאפ ןרַאפ ץרא ךרד ןפיט ריא ןופ וליפא רעקרַאטש ןעוועג זיא ןלאומש

 -ַארַא רעד ןופ רעצרעה יד ןיא טייזרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,טָאג רַאפ ארומ יד

 ,דיאַאס לַאמַאג החּפשמ רעשיב

 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג זיא סע

 סָאװ ,טייקליטש ַא ןוא טייקיולב עפיט ַא ןנעלעג זיא רעטצנעפ יד רעביא

 .תעגושמ רעליוה זיב ןשטנעמ םעניא ןבָארגנייא ךיז ןעק

 -ליוא ייווצ .ףָאלש ןקיאורמוא ןופ טקעװעג ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג

 ןופ סנטָאש יד ןגױאווַאב ךיז ןבָאה טנעוו יד ףיוא .טנערבעג ןבָאה ןּפמָאל

 גנַאל טרעמָאיעג טָאה היח-רבדמ ַא .ןעגנוגעוַאב-רעּפרעק סרַאטַאנעביא לאומש

 .ןירַא טכַאנ רעפיט רעד ןיא ןגיוצעצ 'ןוא

 .טלסיירטעצ ,ןגָארטעצ ,רַאטַאנעביא לאומש קיאורמוא ןעוועג זיא רע

 ךיז לָאמעלַא .סעציילּפ יד ףיוא ןגָארטעג רע טָאה ןרָאי קיסיירד רעביא

 -רעל טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ,טייצ ןייק טַאהעג טשינ ,ןעיורפ ןופ טרעטייוורעד

 ךיז טָאה רע .ןטולב ענייז ןזיורבפיוא לָאז סָאװ רעגַאב ןייק טַאהעג טשינ ,ןענ

 ןעק סע טייוו יו ,טכַארטרַאפ טשינ וליפא ךיז ןוא טבילרַאפ טשינ לָאמנייק

 ןייגרעד ,ןסיוו ןעקנירט ,ןשרָאפ ,ןענרעל טימ ןעמונרַאפ ןעוועג .ןייגרעד ױזַא

 סע זיא ןרָאי יד ןופ טייקרעווש רעד טימ רעטציא .ןיצידעמ רעד ןופ תודופ

 ַא ןופ ןכָארבעגּפָא ךיז טלָאװ זדלעפ ַא יװ ,גנולצולּפ לָאמנייא טימ ןעמוקעג

 ,ןילַא ןבעלּפָא טלָאװעג ןיוש טָאה רע .ןרָאי רעטנזיוט ,רעטנזיוט ךָאנ גרַאב

 ןוא ןרָאצ סימ םיא ףיוא ןסָאנעגסיױא ייס יוװ ייס זיא רזג רערעטיב ַא לייוו

 -רעדנואוו ַאזַא ךָאד טָאה רע .טייקדנילב טימ ןגָאלשעג טרעוו רע :רעזייבעג

 ,עכעלקילגמוא ןלייה וצ רעטָאפ ןייז ןופ גָאזרַאפ םעד ;ןכיירגרעד וצ ?יצ ןכעל

 טָא ןוא ןדיי עקיזָאד יד ןופ ןבעל םעניא טייקנייש ןוא טכיל ןעגנערבניירא

 ,ביוהנֶא םייב ? ןעוו ןוא גנוטכיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא ץלַא רעטציא סעפע טייג

 | . . . ביֹוהנֶא עמַאס םייב

 ייז ןיא זיא סע .םיא היוא ןגיוא יד טלעטשעגנָא טָאה דיאַאס לַאמַאג

 .ןייּפ ןוא רעצ ,גנוניוטש ןעוועג
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 .טבכאנ רעד ןיא טעּפש ןייז ןיוש זומ סע ? רָאטקָאד ָאד ךָאנ טנעז ריא ---

 : .ןגרָאז טפַאשרַאפ ךייא ןבָאה רימ .סיוא ךיז טור ,ןפָאלש טייג

 סָאװ יונעג טשינ ץקא ךָאנ סייוו ךיא .דיאַאס לַאמַאג ,ןגרָאז ערעווש ---

 טימ ןוא רענעזענעג ַא ןעוועג ןיוש םנעז ריא .,גנולצולּפ ןרָאװעג ךייא זיא סע

 -וצ םיוק ךייא בָאה ךיא .טיוט ןופ לעווש רעד וצ קעװַא ריא טנעז לָאמנייא

 .ןטרָאד ןופ טכַארבעגקיר

 תוחוכ יד וצ ןעמוקוצקירוצ ףָאה ךיא .ןדייר טשינ םעד ןגעוו ריִמָאל --

 ךיז טלָאז ריא ןטעב ךייא ןלעוו רימ .,ןעז טעװ ןעמ ןוא ףליה סַאללַא טימ
 .זַארַאגַאמ ןיא ןצעזַאב

 .ןרעפטנע וצ ךייא סָאװ טשינ סייוו ןוא םעד ןגעוו טכַארט ךיא ---

 ןיא רעגעלעג סָאד זַא ,ןדלָאמעג ,ריט רעד ןיא ןזיווַאב ךיז טָאה רעניד ַא

 | .טיירג

 לַאמַאג רַאפ ךיז טגיונרַאפ ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 ,רעמיצ ןבלעז םעד ןיא טריפעגניירא םיא טָאה רעניד רעד .סױרַא ןוא ןדיאַאס

 .טייצ העש עכעלטע ןפָאלשעגרעביא טכַאנ עטצעל יד זיא רע אוו

 .סיױרַא זיא רעניד רעד

 ןוא טכיל-לקנוט ַא טײרּפשרַאפ ,ּפמָאל-ליוא ןַא טנערבעג טָאה רעדיוו

 ענייפ ןגָארטשג ךיז ןבָאה רעמיצ ןיא ןעלקניוו יד ןופ .תוחיר עטרימופרַאּפ

 לסיש ַא -- לשיט ןפיוא ןוא לשיט טצינשעג ַא --- רעמיצ ןטימ ןיא .תוחיר

 -רַאּפ רענייפ ַא טרעכיורעג טָאה סע עכלעוו רעביא ןליוק עקידנענערב טימ

 ַא -- טעב סָאד .טימעג סָאד טכייל טכַאמעג ןוא ?יוא רענעטלעז רעדָא ,,םופ

 רעד ןיא ךיז טָאה סָאו ,סייוו ןקידנדנעלב טימ ןניױצַאב ןַאוװיד רעקירעדינ

 , טייקסייוו רעקיאיינש ַא טימ ןגָאלשעגנָא גנוטכיולַאב רעלעקנוט

 רע .ןעקנַאדעג עקידנפיולנָא טימ לופ --- חומ רעד ,דימ ןעוועג זיא רע

 "ידוועגיוב ,רעקנַאלש רעד וצ טסולגעג בייל ןייז ןופ ןטולבעג עֶלַא טימ טָאה

 וצ ןעמוקעג ןוא ןעמָאנ ריא ,ןבעל ריא טלעטשעגנייא טָאה סָאװ ,אלסומ רעק

 ליפ  ױזַא ןָא ןיילַא ךיז טוט רע זַא ,טסואוועג טָאה רע ,רעמיצ ןיא םיא

 ןליוו םענענייא ןטימ טגנירּפש סָאװ ,םענייא וצ ןכילנעג ןיא רע ,סטכעלש

 .ןפלעה טנעקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע ,רעייפ ןעמַאלפ ןיא

 -עג םעד ןופ טייקכייר עצנַאג יד טבעלעגרעביא ןטונימ יד ןיא טָאה רע

 -ארומ ַא ןדנוצעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה סע. טכַאנ רענעגנַאגרַאפ רעד ןופ םונ

 ןיא ָאד שינעעשעג עקיטכַאנייב יד ןבעלוצרעביא לָאמנייא ךָאנ הוואת עקיד

 טעװו יז .ןרזחרעביא טשינ רעמ ךיז ןעק סע זַא ,טסואוועג טָאה רע .רעמיצ

 םעד ןיא רע טָאה ךָאד .קילגמוא ןַא ןעגנערב וצ ןיילַא ךיז ףיוא ןנַאו טשינ
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 ריא ןופ טײקטלַאק יד ,םעטָא ריא טליפעג ,ןַאקסומ ןעזעג טכיל ןלעקנוט

 ,ןּפיל עריא ןופ שטּפעש ןקידנעקיטש ,ןסייה םעד ,טיוה

 ,אקסומ ,יז :חומ ןיא טזיּפשעגנָא םיא ךיז טָאה קנַאדעג רעקידארופ ַא

 ןַא טימ ןוטעג סָאד טָאה יז .ןריא רעטָאפ םעד ןעמסרַאפ טוואורּפעג טָאה

 -ביל טָאה יז .תוחוכ עשילרעטסיוא ייווצ ןופ טגָאיעג טרעוו יז .גנונעכערסיוא

 ץלַא ,קערש ןוא רעיורט ,טייקזייב ןוא סָאה ךיוא ןוא טייקנייש ,ריירפ ,טפַאש

 . . .המשנ ןוא בייל ריא ,יז טשרעהַאב ןעמַאזוצ

 ,ןעקנַאדעג עלַא יד ןעמעננעמַאזוצ טנעקעג םיוק טָאה רענייז חומ רעד

 טרַאגעג טָאה רע .טניוו-לבריוועג א ןיא טלביוושעג ןוא טלמיוועג ןבָאה סָאװ

 רע .ןטכַארט| וצ םעד ןגעוו טַאהעג ארומ ןוא טונימ רעד ןיא ןַאקסומ ןעז וצ

 ,קערש ןוא גנוטסולג טימ לופ ןעוועג זיא

 .טכַאנ עפיט ַא טיולבעגניירַא טָאה רעטצנעפ ןכרוד

 .טעב ןפיוא טגײלעגקעװַא ךיז ןוא ?ּפמעל-ליוא סָאד ןשָאלרַאפ טָאה רע

 ןיא רע .טרעפעלשעגנייא ?לענש םיא ןבָאה תוחיר-םופרַאּפ עפרַאש יד

 .ףָאלש ןרעווש ַא ןיא ןלַאפעגניירַא

 ,ןּפיל יד ןיא שוק רעקרַאטש ַא םיא טָאה ףָאלש ןופ ןסירעגפיוא

 -נייא ןרָאװעג ןענעז סמערָא ענייז .ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה רעּפרעק ןייז

  ,טרעמַאלקעג

 -עלקנייא רעד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,טנעה יד טימ טָאה רע

 סיר ַא טנעה יד טָאה רע .יורפ רעגנוי רעד ןופ ןעלסקַא יד טּפַאכעגנָא גנומ

 טימ טעשטּפעשעג טָאה יז .טירבעג טָאה סע .םינּפ ריא טּפַאכעגנָא ןוא ןוטעג

 .ַאקסומ ךיא ןיב סָאד : םעטָא ןקידנקיטש

 עדייב ןלעוו רימ .רַאפעג ןיא ןדייב זדנוא וטסגנערב טכענ ייווצ ןיוש ---
 ,ןעמוקמוא

 ןוא רעקרַאטש ןייז ןעק סָאװ ,ביל ךיד בָאה ךיא .טשינ ךימ טרַא סע --

 ןעק ךיא .ארומ ןייק,טשינ בָאה ךיא ? טיוט רעד ? ןבָאה ביל יו רעכעלנייפ

 .רימ וצ טכַארבעגקירוצ דעמכַא ךיד ךיא בָאה טָא .עטיוט ןפורסיורַא

 ,דעמכַא טשינ ןיב ךיא .נייווש ,אקסומ ---

 -עביא רָאטקָאד רעד טזיב וד .לאומש ,רערעייט ןיימ סע סייוו ךיא ---

 ע לעװ ךיא .ריד ןיא טבילעגנייא ךיז טָאה הכרב עניילק יד ךיוא .רַאטַאנ

 ןוא ?דייא זיא טולב ריא ,ןיסעצנירּפ ַא זיא יז זַא ,טניימ יז .ןזָאלרעד טשי

 ןיימ' ייב ןלעוּפ לע ךיא .רימ טימ ןייז טסעװ וד ,רעביל ןיימ ,ןיינ ,יולב

 רעד .בייוו ןייא זיולב ריד וצ ןייז לעוו ךיא .ןבָאה הנותח ןלָאז רימ רעטָאפ

 ,רערעדנַא ןַא ןעמענ ריד ןזָאל טשינ טעוװ ?ווייט

 ? לווייט םעד רָאנ ,טָאג טשינ וטסנַאמרעד סָאװרַאפ -- |
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 ןוא ןפָארטש טעװ רע .טשינ םיא ןָאמרעד .זדנוא ןופ טייוו זיא טָאג ---
 ,ןַאמ ַא ןופ דיירפ --- טסרעה וד ,דיירפ ל?יוו ךיא .ףָארטש ןייק טינ ליוװ ךיא
 ןוא ןירַא ןטנורגּפָא יד ןיא ןבירטהַאפ ןתח ןיימ טָאה רעטָאפ ןיימ ,ןטבילעג א

 םעדכָאנ .ךימ רע טלַאה ןַאללַא רַאפ חנתמ ַא ,עקילייה ַא רַאפ רע טלאה ךימ
 ,ןַאמ ןקיבױלג ,ןבושח ַא ,רַאה ַא וצ םערַאה ַא ןיא ןבעגקעוַא ךימ רע טעוו
 טשינ טזיב וד בוא ,טשינ סע ליוװ ךיא ,ןרעוו טענַאיװרַאפ לע ךיא ןוא
 ךיא .רימ טימ עדייב טנעז ריא .המשנ ןייז וטסָאה ,דעמכַא רעּפרעק ןיא
 .ןזָאלּפָא טשינ ךיד לעוו

 ןופ ,רענייצ עריא ןופ ,סמערָא עריא ןופ ןעײרפַאב טלָאװעג ךיז טָאה רע
 טָאה סע .טנעקעג טשינ ןוא בייל טמערופעג ןייש ריא ןופ ,טייקיטפוד רעד
 ןוא הוואת ,טייקלדייא טימ ,ץייר ןוא טײקטרַאצ טימ ריא ןופ טרעיוהעג
 ,רעכעלקילגמוא ןַא ןופ סמערָא יד ןיא טרעמַאלקעגנייא ןעוועג זיא רע .רעיורט

 -נייש וצ ןייגרעד טלָאװעג טָאה סָאװ ,עקידנדייל ַא ,יורפ רעמַאזנייא ,רעטנלע
 .רעיורט ןיא ןבילבעג ןוא דיירפ ,טייק

 ,רעטָאפ ןיימ ןיא ,עקנַארק ענייד ןיא סעגרַאפ .לאומש ,ךימ שוק ---
 -קילג ןכַאמ טשינ ךיד טעװ יז .ַאנַאמַא הכרב ןיא סעגרַאפ ,עלַא ןיא סעגרַאפ
 זיא יז ,?גילפ טָאה יז ,טיילמערָא רעד ןיא טקעטש ןוא תומולח טָאה יז ,ךעל
 רע .רעדורב ןיימ ביל טָאה יז .ענעכָארבעצ ןענעז ?גילפ עריא ,ןייש ,גולק
 ארומ טָאה רע ,ריא טימ בייל ןייז טקיטעזעג טָאה רע .ךיז ןופ יז םביירט
 לַאמַאג ַא ןופ לּפַאטש םוצ ןייגרעד טעוװ רע ,רעקיביױלג ַא זיא ףוסוי .ריא רַאפ
 ,םיא וצ טפַאשביל ןיא ןקלעוורַאפ טעוװ יז ןוא דיאַאס

 יינ .ןכיירגרעד םוטעמוא זדנוא טעוװ רעטָאפ ןייד ןופ ןרָאצ רעד ---
 ןפור טעוװ ןעמ ,גָאט ףיוא ןעיולב ןעמענ דלַאב טעװ סע .ןענַאד ןופ סױרַא
 ,הליפת-ןגרָאמירפ רעד וצ

 רָאה יד .טנערבעג טָאה םינּפ ריא .זדלַאה ןייז טרעמַאלקעגמורַא טָאה יז
 ,ןגיוושעג טָאה יז .טכיזעג ןייז רעביא ןלַאפעג ןענעז עקידעילַאװכ ,עקידייז ---

 .ךיי א ,רעדמערפ ַא ןיב ךיא .טשינ ראט ןעמ ,ַאקפומ ---

 יד ןוא טסול יד ביוא ,טקוצרַאפ רע ןעמעוו טשינ טרַא רעלדָא םעד ---
 טזיב וד .ןבָאה ארומ טשינ טסרָאט וד .םיא טלַאפַאב ןכיירגרעד וצ טפַאשביל
 טפַאשביל טימ טלעוו עצנַאג ַא ןוא ןליוו טסָאה ,רעטנרעלעג ַא ,רעקיטומ ַא
 .רימ רַאפ

 ךיז קידהוואת ,םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא יז
 : טעשטּפעשעג רעדיוו ןוא םיא ןיא טרעמַאלקענ

 ךיא סָאװ ,ןטונימ יד ןייװַאב ךיא .דעמכַא יו ױזַא קרַאטש טזיב וד --
 ...רעמ טשינ רעטציא ,רימ ןופ טּפוטשעגּפָא םיא בָאה
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 היח-רבדימ ַא .טכַאנ יד טױלבעגנײרַא טָאה רעטצנעפ ייווצ יד ךרוד

 "נייא ךיז ןבָאה תוחיר-םופרַאּפ עקיטפוד יד ,ןגירשעצ ואוו ץעגרע ךיז טָאה

 יד ןופ ץיה ןוא שטּפעש ןקידנעירב ריא טימ ןעמַאזוצ ,םעטָא ןיא ןסערפעג

 טגָארט סָאװ רעייפ םעד ןיא ןיירַא ,טכַאמשרַאפ ןרָאװעג זיא רע ךיוא .ןּפיל

 . .. םונהיג ןוא דניז ,םולח ,קערש

 -נעכייק ךָאנ םעטָא ריא .רעמיצ ןיא רעיולב ךָאנ ןרָאװעג זיא טייקיולב יד

 רעטציא .בייל ריא ןופ ןרעטיצ עלַא טימ טָאהעג ביל םיא טָאה יז .רעקיד

 ,סנבעל ייווצ יד ןגָארטרַאפ טייקליטש עפיט ַא טָאה

 רעד ןופ טייקפיט רעד ןיא ןגירשעצ ךיז היח-רבדימ ַא טָאה רעדיוו

 . . . טכַאנ

 ?ַאקסומ ,רימ וצ ןעמוקעג וטזיב סָאװרַאפ ---

 .ביל ךיד בָאה ךיא---

 בָאה ךיא ךיוא .קילגמוא ןטסערג םעד ןדייב זדנוא ףיוא טסגנערב וד ---

 .טסרעה וד .טשינ רָאט ךיא .טשינ רָאט ךיא ןוא ביל ךיד

 -י- יד ,רעקיאור ַא ןעוועג זיא םעטָא ריא .ןרעטש ןייז טעלגעג טָאה יז

 .ענעקנורטעגנָא ;ּפיכ

 ,לאומש ,רעניימ ןייז טסעוו וד --

 ןייד טשינ סעגרַאפ ןוא זדנוא ןשיווצ טייטש טנַאװ ַא .טשינ לָאמנייק ---

 .דיאַאס לַאמַאג רעמָאפ

 .רעטָאפ ןיימ רַאפ ארומ טשינ בָאה ךיא ---

 ?ןעגנערבמוא םיא טנייה טוואורּפעג טשינ וטסָאה ,תפא םעד רימ גָאז --

 .ףושיכ ךרוד רָאנ ,םס ךרוד טשינ .ריד רַאפ ,לאומש ,ָאי ---

 .ןעגנעה ןבילבעג ןענע טנעה עריא ,טעב ןפיוא ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רע

 .רעניד ַא ןפור לעװ ךיא ! ןענַאד ןופ סױרַא ןיוש ייג ? וטסדער סָאװ --

 טשינ םעד רַאפ בָאה ךיא .רערעייט לאומש ,ןוט טשינ סע טסעוו וד ---

 ןיימ טעשטּפעשעג טסָאה וד .קעװַא טשינ רימ ןופ ןיוש טסעוו וד .ארימ ןייק

 םזיב וד זַא ןמיס ַא זיא סָאד ,טפַאשביל רעקידנענערב ןייד ןיא רדסכ ןעמָאנ

 יצ ןפיר טשינ ךיא לעוװ ןַאללַא .ןפלעה טשינ טעוװ לווייט רעד ךיוא .רעניימ

 .טשינ רָאט ןעמ ,ףליה

 וה .ארימ ןייק טשינ ךיז רַאפ בָאה ךיא .רעניד יד ןפור לע ךיא ---

 | .שטנעמ ַא טברַאטש לָאטנייא ךאד טסייוװ

 ןוא יפַאס ןופ ןדיי יד ףיוא גנומעש ןייק ןעגנערב טשינ טסעוו וד --

 ןענעז רעניד יד .ץלָאטש ןוא לדייא טזיב וד ,רימ ףיוא טשינ ןוא זַארַאגַאמ

 .שרעדנַא ואוו ןפָאלש טקישעגקעװַא ייז בָאה ךיא .ָאטשינ יװ ייס רעטציא
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 םענ ,ץלַא ןיא סעגרַאפ .העש עבלַאה ַא ךָאנ ןבָאה רימ .ליטש זיא זיוה ןיא

 ,לסקַא ןיימ ףיוא םיא גייל דימ זיא ּפָאפ ןייד .םורַא ךימ

 רעמ לעוװ ךיא .יפַאס ןייק ןטייר-קירוצ ןוא-ןזָאלרעביא ץְלַא לעוו ךיא --

 | .ןעמוק טשינ ָאד

 .רענעט-ןטיילפ עטּפמעדענ יו ,?ליטש טכַאלעג טָאה יז ---

 | ,ןעמוקקירוצ טסעוו וד ---

 .ַאנַאמַא'חכרב וצ רָאנ ,ריד וצ טינ -

 קידנרָאצ ןרָאװעג זיא לוק ריא -- ןוט וצ ןגָאװ טשינ סע טפעוו וד --

 .ןפוסוי רעדורב ןיימ טרעהעג יז .ןזָאלרעד טשינ לעוװ ךיא ---

 ןעמענ יז לעוו ךיא .טגָאזעג ץלַא רימ טלָאװ יז ,תמא טשינ זיא סע --

 | | .בייוו ַא רַאפ

 ןוא זדלַאה ןייז םורַא ןפרָאװרַאפ טנעה עטעקַאנ עדייב עריא טָאה יז

 ,הוואת ,ןרָאצ ןיא ךיז וצ טּפעלשעג רעּפרעק ןייז

 טסעוו וד .טשינ ןעמ טפיױלטנַא ןַאקסומ ןופ ,רַאטַאנעביא לאומש ---

 ָאד .זַארַאנַאמ ןופ רָאטקָאד רעד ןביילב ןוא רעטָאפ ןיימ ןוט-בילוצ ןזומ

 .טנַאו יד ןכערבכרוד ןלעוװ רימ .רימ טימ ןוא ןייז וטסעוו

 ךיא .גָאט רעד ןכערבפיוא דלַאב טעוװו סע .רעטציא סיױרַא ייג ,אקסומ ---

 | | ,טירט רעה

 .רעביל ןיימ ,ךיד טרַאנ רעהעג ןייד .טירט ןייק טשינ טסרעה וד ---

 טלדנַאהַאב ךיא בָאה טנייה גָאט ןצנַאו ַא .דימ ןיב ךיא ,ַאקסומ ---

 .תוחוכ יד ןופ ןלַאפ ?עוװ ךיא .רעדניק עקנַארק

 וצ ןפור דלַאב טעװ ןעמ לייוו ,ןייֵלַא ןזָאל רעטציא ךיד לעוו ךיא ---

 ןכיירג לָאז ןַאללַא וצ הליפת יד זַא ,טשינ ?יוװ ךיא .הליפת ןורָאמירפ רעד

 רעוו רעטציא ,דניז טימ לופ ןעוועג ךיא ןיב טכאנייב .רעמיצ רעזדנוא ןיא

 ,טָאג רַאפ ןוא טָאג וצ טיירג רעדיוו .קילייח רעדיוו ךיא

 םיא טָאה יז .טייקסייוו רעקידנדנעלב ריא ןיא ךיז טליהעגנייא טָאה יז

 .ףָאלש ןופ ןסירענפיוא םיא טָאה יז ןעוו רעירפ יוװ ױזַא ,טשוקעג

 ,ןברַאטש טנייה ןלָאז ךיא רעדָא וד ןעוו .ענייד ןיב ךיא ,לאומש ---

 ךיא .םיא וצ רעטונג ַא ייז ןוא רעטָאפ ןיימ עז .ןפלעה טשינ ךיוא סע טעוו

 ןבעל ַא בָאה ךיא סָאװ ,ןענופעג קירוצ בָאה ךיא לייוו ,לחומ ןיוש םיא ןיב

 -טוא ןגנערטש ןיימ ביל םיא בָאה ךיא .רָאוו ןיא ןוא םולח ןיא טכוזעג גנַאל

 ,רעטָאפ ןעמַאזניױב

 -עג ןלאומש ךיז טָאה סע .רעמיצ ןופ טרַאשעגסױרַא ?ענש ךיז טָאה יז
 ןוטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ץלַא .טבעוושעגייברַאפ טלָאװ ןטָאש ַא יו ,טכוד

 .םולח ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא העש רעטצעל רעד ןיא
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 ךיז רע טָאה גנילצולּפ .טייקליטש ןוא גנופַאג ןיא ןבילבענ זיא רע

 .ןוא םישובלמ יד ךיז ףיוא ןפרַאװּפױרַא ןביוהעגנָא ,טרָא ןופ סיד ַא ןוטעג

 .ןעמוקעגנגעקַא םיא זיא ,דיאַאס לַאמַאג ןופ ןוז רעד ,ףוסוי .ףיוה ןיא סױרַא

 .שירעשרָאפ ןוא גנַאל ןלאומש ףיוא טקוקעג ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה גנוי רעד

 ?ַאקסומ רעטסעווש ןיימ ןעזעג טשינ טָאה ריא --

 .ןעזעג טשינ יז בָאה ךיא ? ױזַא יוװ ..,ךיא ---

 ןעוועג טשינ זיא ַאקסומ זַא ,רעטָאפ ןיימ ןבעגרעביא ןפרַאד לע ךיא ---

 ,דליוו ןוא קיניזטכייל ןיא יז ,ךעלקערש זיא סע .,רעמיצ ריא ןיא טכַאנייב

 ? רעמיצ ןיא רעטָאפ ןיימ וצ ,ריא טייג ןיהואוו

 ןטייר לסיבַא רָאנ לעװ ךיא .רעטעּפש רשפא ,רעטציא טשינ .,ןיינ ---

 .ןגרָאמירפ ןדעי ,גָאט ןדעי ױזַא וט' ךיא .דרעפ ןיימ ףיוא

 .ַאנַאמַא הכרב ןעז ַאללעמ רעד ןיא ןייג רעדיוו טשינ ךָאד טעוו ריא ---

 ריא .ריא ייב ןטרָאד טגנערברַאפ ריא ןוא טכַארבעג רעהַא ךייא ןבָאה רימ

 ,ןוט טשינ סָאד טרָאט

 טָאה ןעמ .רעקרַאטש ןרָאװעג זיא טעשטעמ ןופ למערוט ןפיוא ?וק סָאד

 ןטעב וצ טלעוו רעד ןופ ןעלקניוו ריפ עֶלַא ןיא רעבַארַא עקיבולג עלַא ןפורעג

 ,ןגרָאמירפ םעניא טָאג

 ןייטשפיוא טנייה ןיוש ןעק רע .ףוסוי ,רעטָאפ רעייא וצ ןיײרַא טייג---

 ,ןגרָאז טשינ טפרַאד ריא ,ןַאמ רעטנוזעג א זיא רע .טעב ןופ

 טריפעגסיורַא לַאטש ןופ .ןסיורד םעניא סױרַא זיא רַאטַאנעביא ?אומש

 .םייה ַא --- יפַאס ןייק געוו ןפיוא ןוטעג זָאל ַא ךיז ּפָאלַאג ןיא ןוא דרעפ זייז

 . .. ןרָאי טימ ןרָאװעג רעטלע ,טכענ יירד ןוא געט יירד יד ןיא זיא רע



 לטיּפַאק רעטסקעז

 חדועס ןסּפעש יד

 רעצנאג רעד טימ ןוא ,רענעזענעג ַא טעב ןופ ּפָארַא זיא דיאַאס לַאמַאג
 ןיא ןעגנַאגרַאפ ןוא ליד ןפיוא ןגיוצעגסיוא ךיז רע טָאה רעּפרעק ןייז ןופ ךיוה
 ,טעבעג סייה ַא

 תוליפת עלַא .ןטעבעג ןוא ליד ןפיוא ןגעלעג רע זיא טייצ העש ַא רעכיא
 וצ טנעאנ זיא רע יװ טליפעג טָאה רע .טגָאזעגסױרַא רע טָאה רייר-ביול ןוא
 קילייה זיא עגר עדעי ןוא הריד ןייז ןיא רעטציא זיא טּפַארק עסיורג יד ,טָאנ
 .רעייט ןוא

 רע טָאה ,בייל ןרעביא גנורעטכיילרעד ַא טליפרעד טָאה רע יוװ םעדכָאנ
 -עכָאװ ענייז ןיא ןוטנָא ךיז ןעמונעג ךעלעמַאּפ ןוא ליד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז
 -סיוא טימעג סָאד ,המשנ רעד ףיוא טכייל ןעוועג םיא זיא סע ,רעדיילק עקיד
 ,רעטיול ןוא רָאלק --- חומ ןיא ?כש רעד ןוא טרעטיילעג

 ןוא אפור ןשיבַארַא םעד טקישעגקעװַא ןגרַאמירפ ןבלעז םעד טָאה רע
 טכַאװעג טָאה רע סָאװ ,טכענ ןוא געט עלַא יד ימ ןייז רַאפ םיא טלָאצַאב
 וצ טזָאלעגניירַא טשינ וליפא ,רעניד יד טקישעגסױרַא טָאה רע .םיא רעביא

 רעטָאפ ןייז סָאװ טרעדנואוועג ךיז טָאה גנוי רעד .ףוסוי ןוז ןטבילַאב ןייז ךיז
 טייצ עצנַאג יד טנידעג ךילרע רעייז םיא טָאה רע .וצ טשינ טנייה םיא טזָאל
 -קָאד רעד טניז געט עכעלטע עטצעל יד ןיא טּפיוהרעביא ,טייקנַארק רעד ןופ
 טשינ רעמ ןוא זיוה ןופ ןדנואוושרַאפ ןגראמירפ םענעי זיא רַאטַאנעביא רָאמ
 ןופ טונימ עקיצנייא ןייק ןטָארטעגּפָא טשינ ,ףוסוי ,רע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ
 .ןקנַארק ןופ רעמיצ םעניא ןזיװַאב קינייוװ ךיז טָאה ַאקסומ .טעב סרעטמָאֿפ
 ץכעליהרַאּפ סָאד ןעמונענּפָארַא טשינ יז טָאה ,ןעמוקעגניירַא אי יז זיא םיוק
 סרעטָאפ ןרַאפ ןענַאטשעג עקינעטרעטנוא ןַא ,ענעגיובעג א רָאנ ,םינּפ ןופ
 א יוװ טייקמוטש ןיא ןענַאטשעג .,ןקוק וצ םיא ףיוא טגַאװעג טשינ ,וא טעב
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 -נײרַא זיולב טָאה רע .קידתודוס ןוא ץלָאטש ,ןייש ,עוטַאטס עטרעווילגרַאפ

 ןסייה יז ןוא ןַאקסומ ןכוזפיוא לָאז רע ןלױפַאב םיא ןוא רעניד א ןפורעג

 .ןעמוקניירַא ךיילג

 .טריפעגסיוא ךיילג ןרָאװעג זיא לעפַאב רעד

 ןעמ זַא ,םינּפ סָאד טליהרַאפ ,דייז ןסייוו ןיא עטליהעג ַא טָאה ַאקסומ

 עטלַארּפעגפױא יד ןופ טיײקצרַאװש עקיטעמַאס יד ןעזעגסױרַא םיוק טָאה

 יַאב ךיז יז טָאה ױזַא ,ןלַאדנַאס עטקיטשעג דְלָאנ ןיא סיפ עטעקַאנ יד ,ןגיוא

 .רעמיצ סרעטָאפ ןופ ריט רעד ןיא ןזיוו

 ענייז טלעטשעגנָא ,ןײגקעװַא רעניד םעד ןסייהעג טָאה דיאַאס לַאמַאג

 .טלַאטשעג רעטליהרַאפ רעד ףיוא ןניוא עפרַאש

 ,זַארַאגַאמ ןופ דיַאק רעד יו ,רעשרעה ַא יוװ ןעזעגסיוא טציא טָאה רע

 -רעטנוא ןייז טשינ לָאמנייק טעװ סָאװ שטנעמ ַא ,טלעפַאב סָאװ ,שטנטמ א

 ןייק רַאפ ןלעטשּפָא טשינ ךיז ןוא געוו ןייז ןייג טעוװ ,ןרעדנַא ןייק קינעט

 .ןעגנורעטש זיא-סע עכלעוו רעדָא ,ןעגנולכיורטש םוש

 -- ןגױא יד ,קיכָאנק --- םינּפ סָאד ,טיובעג טוג ,ךיוח ןעוועג זיא רע

 םיקרַאטש .עיגרענע טקירדעגסיוא טָאה םינּפ סָאד .עליטש ,עגולק ,עניורב

 .ליוו ץרַאה ןייז סָאװ ןוט ןוא ןעמיוצ ןכערבכרוד טעוו סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ

 .רעשרעה ןוא רעלעפַאב רעד ,דיאַאס לַאמַאג --- ןעוועג קירוצ זיא רע

 ןסעזעג זיא סָאװ ,רעטכָאט רעד וצ טירש עכעלטע טכַאמעו טָאה רע

 יהרַאפ רעד ןופ טקוקעגסױרַא ןבָאה ןגיוא יד .ךעלנעווַאבמוא ,לומש רעד ןיא

 -עג ריא טָאה ץרַאה סָאד .רעטָאפ םענופ געװַאב ןדעי טגלָאפעגבָאנ ןוא גנוכ

 -עג ןוא טכַארטעג טָאה רעריא חומ רעד .סרעמַאה רעטנזיוט טימ יו טּפַאלק

 טיירג ןידיקסּפ ַא רַאפ סָאװ ,סיוא רעירפ ןופ ןצַאשּפָא טלָאװעג ,טכַארט

 ,ןלענש םעד ןכיירגרעד חומ ריא טימ טנעקעג טשינ טָאה יז .ריא ףיוא רע

 טָאה יז .חומ סדיאַאס לַאמַאג ןיא טרָאד ּפִא ךיז טוט סע סָאװ ,ףיול ןקיצילב

 ,רַאטַאנעביא לאומש :ןעמענ ענעדישרַאפ ןיא ,קנַאדעג א ןיא טציּפשעגנָא ךיז

 ...ףוסוי ,הכרב ,דעמכַא

 .לייפ ַא יװ ןוטעג טינש .ַא טאה ןעמָאנ רעד !ַאקסומ ---

 ,רעטָאפ ,ָאי --

 -נַאלּפ ,ןשינעעשעג ליפ בילוצ רימ וצ טנייה ןפורעג ךיד בָאה ךיא ---

 עטצעל יד רַאפ זיוה רעזדנוא ןיא ןגָאלשעגנָא ןבָאה סָאװ ןגַאז-גיז ,סרעט

 טָאה טזָאלעגסיױא ןוא ,טייקנַארק ַא טימ טפָארטשעג ךימ טָאה ַאללַא .ןכָאוו

 -עג ַא ןירַא ּפָאק ןיא ריד ןבעגעגניירַא טָאה ַאללַא .תונמחר טימ ץלַא ךיִז

 -נערב ןוא ןלייה וצ ױזַא יו טסייוו סָאװ ,רָאטקָאד ןטוג ַא ןעננערב וצ קנַאד

 | | .גנוזענעג וצ ןעג
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 ןייז ןופ ?ייפ יד ןיהואוו עז ךיא .דייר סרעטָאפ ןיימ םענרַאּפ ךיא ---
 | .ןליצ דייר ענייז ןופ טייקפרַאש יד ןוא קנַאדעג

 תולעמ ליפ ױזַא טסָאה ,ענעטָארעג ַא ,עגולק ַא טסיב וד סייוו ךיא --
 ןיימ ךיז ךיא קערש ךַאז ןייא רַאפ רָאנ ,רענרעק טָאה םיורגלימ רעד לפיוו
 ףיוא חומ ןיימ ןופ ןעגנערבוצסיורַא ארומ קנַאדעג םעד בָאה ךיא .ןבעל ןצנַאג
 ,גנוצ רעד

| 
 יד סָאװ ,טכַארט רע ;ןעקנַאדעג סרעטָאפ ןיימ ןענעייל ןעק ךיא ---

 .הכרב ןייז טשינ ךיוא ןוא ,רימ ףיוא טשינ טור ןַאללַא ןופ טייקילעזטייל
 טנערבעצ ךיז טָאה ןגיוא ענייז ןיא .ןוטעג רעטיצ ַא טָאה דיאַאס לַאמַאג

 :טקיטשעג ךיז טָאה ?וק ןייז ןוא טדערעג טָאה רע .רעייפ ךעלמייהמוא ןַא
 ,רעמ ךָאנ ךיז קערש ךיא .ַאקסומ ,ןעקנַאדעג עניימ טנעיילעג טסָאה --

 ךיא .טנעה ענייז ןיא ךיד לווייט רעד טָאה ..זַא זיא סע ביוא ,תמא זיא סע
 .ןייטשרַאפ ןָא ןיוש ביוה

 לָאמנייק ךיז ןענעק סָאװ ,ןפירגַאב ייווצ ןענעז לווייט רעד ןוא טָאג ---
 טלָאװ שטנעמ רעד .רַאבטּפעהַאבמוא ייז ןענעז ךָאד ,ןעמוקנעמַאזוצ טשינ
 ןופ ןעמוקעגמוא טלָאװ רע .טָאג ןופ דָאנעג םעד ןופ זיולב ןבעק טנעקעג טשינ
 | .ךיוא ?ווייט םוצ ןדנעוו רעבירעד ךיז רע זומ ,טייקילייה

 .רייר עקידריוומוא ןענעז סע 4 ַאקסומ ,וטפדער ױזַא יו ---
 .רעזייבעג סרעטָאפ ןרַאפ ּפָאק םעד ןגיובעג טָאה .ַאקלומ
 פיפ רעייז .רעטָאפ ,ןרָאװעג רעטלע געט ןעצ עטצעל יד ןיא ןיב ךיא ---

 -- טימעג ןיימ ,טרעטיירבעגסיוא ןרָאװעג זיא חומ ןיימ ,ןרָאװעג רעטלע
 טכענ עגנַאל יד ןיא בָאה ךיא .רעקיאורמוא --- ץרַאה ןיימ ,רעמרעטיברַאפ
 זיא סע .קילג ףיוא גָאזנָא ןַא ןוא דיירפ ןּפָארט ַא ,ור ,רָאנעג טָאו ןטעבעג
 .ןעמוקעג טשינ זיא רעפטנע ןייק .ןעמוקעג טשינ רעבָא

 לָאז זיוה ןיימ היוא זַא ,ןזָאֿל טשינ לעװ ךיא .רעטכָאט ןיימ טסיב וד --
 ןופ ןעקנַאדעג יד ןוא ,קנַארק ןעוועג ןכָאװ עכעלטע ןיב ךיא .קעלפ ַא ןלַאפ
 ןַא ןעוועג זיולב זיא סע רעבָא ,טירט-טנַאפלעה יו ,טּפעלשעג ךיז ןבָאה חומ
 | .גנואוואורּפסיוא

 זַא ,ןמיס ַא .ּפָאק םעד ןגיובעג טָאה יז .טלעטשעגפיוא ךיז טָאה ַאקסומ
 -עג טָאה יז .ּפעלק ןוא דייר עזייב עקידרעטייוו ןעמענרַאפ וצ טייירג זיא יז
 | ; טגָאז

 ןופ ןעגנערבסױורַא ָאד ליוו רעטָאפ ןיימ סָאװ ,תמא ץֵלַא זיא סע ---
 .ראטַאנעביא ?אומש ,רָאטקָאד ןשידיי םעד ןיא טבילרַאפ .ןיב ךיא ,ליומ ןייו
 ײלרעלַא ןוטוצּפָא ,?ווייט ןטימ ןדניברַאפ וצ ךיז םיא רַאפ טיירג ןיב ךיא
 טיירג ןיב ךיא .ןוט וצ סָאד ַאללַא ןופ ןטָאש ןיא קידריוומוא זיא סָאװ ,ףושיכ
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 ןופ טפַאשביל רעד רַאפ ןבעל ןיימ ,םוטכייר ןיימ .,דובכ ןיימ ןייז וצ בירקמ

 -רַאטש זיא םיא וצ טפַאשביל יד .טָאנ ןיימ וליפא ,רַאטַאנעביא רָאטלָאד םעד

 .ןייֵלַא רימ ןופ רעק

 סָאד יו טרעהעגנָא ךיז טָאה לוק סדיאַאס לַאמַאג -- ? סָאװרַאפ ---

 רעד טשינ ךָאד זיא סָאד ? סָאװרַאֿפ -- בייל ןטעדנואוורַאפ ַא ןופ יירשעג

 : ! געוו

 זיוה ןופ ןבירטרַאפ לָאמנייא טָאה רעשרעה ןוא רעטָאפ ןיימ לייוו ---

 טציא .קיבייא ףיוא רימ ןופ טרעקעגּפָא םינּפ ןייז טָאה ,רע ןוא ,ןטבילעג ןיימ

 א ,רענייש ַַא ,רעלופ ַא ,טלַאטשעג רעדנַא ןַא ןיא ןעמוקענוקירוצ רע זיא

 ךיא .המשנ ןוא טכיל ,טייקסיורג ןוא גנוקיצטנַא טימ ןַאמ א ,,רעצלָאטש

 .רַאטַאנעביא רָאטקָאד זַא ,ןטכַארט וצ שירַאנ זיא סע ,סייוו ךיא .ביל םיא בָאה

 רעבָא ,ָאטשינ רעמ זיא דעמכַא .טלַאטשעג ןייא זיא סע זַא ,דעמכַא זיא

 .םיא רַאמ ןקערטש ץֵלַא לעוו ךיא ןוא ביל ךימ טָאה !רע .ָאד אי זיא ?אומש

 -עג ןענעז טירט ענייז .רעמיצ ןרעביא טנַאּפשעג טָאה דיאַאס לַאמַאג

 ךיז טָאה ןרעטש ןייז .ךיּפעט ןטרילַאק ךייר ַא ןופ טייקכייוו רעד ןיא ןעקנוז

 .טייקזייב ,רעצ ,טיילכיילב טליּפשעג טָאה םינּפ ןרעביא ,טשטיינקעג

 ...ןזיא רַאטַאנעביא ?אומש .ךילגעמ טשינ ךָאד זיא סע ---

 םיא טָאה ַאללַא ,סע סייוו ךיא ,ןנָאז רעטָאפ ןיימ ליוו סָאד ,דיי ַא --

 ךימ טעוװ ,קידנרָאצ טשינ זיא רע זַא ,זייווַאב ַא זיא סע .רימ וצ טקישעגוצ

 .ןטלעשרַאפ טשינ

 רעווש ַא ,אקסומ ,עקידניז ַא טסיב וד .זייװַאב ןייק טשינ זיא סע -

 ,זיוה ןיימ טסכעװשרַאפ .ןדייר וצ ריד וצ ױזַא יו טשינ סייוו ךיא .עקידניז

 רעביא ןלַאפ טעװ סָאװ ,ןַאללַא ןופ הללק יד ןוא ןרָאצ םעד סױרַא טספור

 וטסיב טכענ יד ןיא וליפא ֹזַא ,סייוו ךיא .רענייטש-רענוד יוװ ּפעק ערעזדנוא

 -עג טרָאד טסיב .טײלגַאב ךיד טָאה ןרָאצ סטָאנ ,רעמיצ ןיא םיא וצ ןיירַא

 .ןצכעוט עקידריוומוא ,עזייב רַאפ גונעג ,טייצ העש עכעלטע ןבילב

 יד ,טקעדענפיוא ןרָאװעג זיא םינּפ בלַאה ַא .ןוטעג רעטיצ ַא טָאה יז

 -ירנעילג ייווצ יוװ טנערבעג ןבָאה ןגיוא יד ,ןלַאפענּפָארַא זיא גנוליהרַאפ רייז

 : טגָאזעג טָאה יז .ךיילב שילרעטסיוא ןעוועג זיא םינּפ סָאד .ןליוק עק

 ןיא םיא וצ עניימ טפאשביל יד .ןטלַאהענסיױוא טשינ בָאה ךיא ---

 יד יו רעקרַאטש ,גנושטנעב ןייז רעדָא ,ןַאללַא ןופ הללק יד יוװ רעקרַאטש

 ...לווייט רעד יו רעקרַאטש ,ןיילַא גנוטסולג ןוא דניז

 ןיא טעוװערעצ ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג -- ! תמא עקַאט סע זיא --

 רע טניימעג ,ןפוסוי ןביולנ טְלָאװעג טשינ בָאה ךיא --- ,ךורבסיוא-סעכ

 טשינ סעּפע טָאה רע ןוא ,ריד ףיוא ץרַאה זייב ַא טָאה רע לייוו ,סיוא טכַארט
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 -ניא ןייּפ טימ ?טסעמ סָאד זיא טציא רַאנ ,ָאד רָאטקָאד םעד ןעזעג ןרעג וצ
 .רימ רַאפ ןוא ריד רַאפ גנובעגרַאפ ןייק ָאטשינ ,פופדוצ ןצנַאג

 רַאטַאנעביא לאומש ןוא ןוטעג טשינ סטכעלש םוש ןייק בָאה ךיא ---
 רעטעג יד ,ןבעגרַאפ ךיוא טָאג ןייז םיא טעװ ,ןוטעג סטכעלש ןייק טשינ טָאה
 ערעדנַא ליפ רַאפ ןזייב ןענעז ייז .ןשטנעמ עטבילרַאפ ףיוא טשינ ןענרָאצ
 ,ןרעדנַא ןַא ןגעק טוט שטנעמ ןייא סָאװ ,ןטײקשירַאג

 גראב ַא יו ,ןגיובעג ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג ןופ טלַאטשעג עכיוה סָאד |
 ,רליוו ןוא טציירעג ןעוועג זיא רע .ןגעלעג םעד ףיוא טלָאװ

 רַאפ ןייז טלָאזעג טָאה עכלעוו יד ,ַאקסומ רעטכָאט עטבילעג ןיימ ---
 טָאה יז ,שינעדליוו רעד ןיא בייל רעד יו ,גרעב יד ןיא רעלדָא רעד יו ,רימ
 ,וד .ןוט וצ טגַאװעג טשינ טציא זיב סע טָאה רענייק .רימ טקינעּפשרעדיװ
 -טוא ךימ טוואורּפעג טסָאה רָאנ ,סָאד זיולב טשינ .ןוטעג סע טסָאה ,אקסומ
 רַאפ ּפִא ריד טסמענ .ןבעגעג רימ וטסָאה ףושיכ ךרוד -- םס .ןעגנערבוצ
 ןעמונעגפיוא טשינ ןדעמכַא ,ןוטעג ריד וצ בָאה ךיא סָאװ ,טייקיניילפ םעד
 ,רערעדנַאװ םענעגָאלשרעד ַא יוװ רָאנ ,ץנירּפ ַא יו

 טָאה רע .ןגיוא עקידרעייפ יד טימ םיא ףיוא טקוקעג ,ןגיוושעג טָאה יז
 ; טרערעג רעטייוו

 -.ַאנופ ,ןלַאפנייא םייב טלַאה טיובעגפיוא ןבָאה רימ סָאװ זיוה סָאד --
 ןטלַאהפיוא סָאד ןעק סָאוו חוכ רעד רעמ ָאטשינ .ןכערבנעמַאזוצ ,ןלַאפרעד
 . ,ןזָאלרעד טשינ רעבָא לעװ ךיא .ָאטשינ

 ,רעניימ ןייז טעוו לאומש .רעשרעה ןוא רעטָאפ ---
 ןרָאי ליפ ? ךיד טרעגַאב רע .ךיד פיו רע זַא ,רעכיז ױזַא טסיב וד ---

 .רעטנרעלעג ַא זיא רע ,רעכיז רעבייוו ךס ַא טַאהעג ,זירַאּפ ןיא ןעוועג רע זיא
 רעד וצ רָאג טסולג רע זַא ,טרעהעג בָאה ךיא .ןלעוו .ךיד רע לָאז סָאװרַאֿפ
 ...ַאללעמ רעד ןופ ַאנַאמַא הכרב רענייש

 -עג טשינ םיא טָאה יז .רעגיט רעטציירעג ַא יו ןעגנורּפשעגפיוא זיא יז
 ךיז טָאה טכיזעג ןרעביא ץכעליחרַאפ עצנַאג יד .דייר יד ןקידנערַאפ טזָאל
 טנערבעג טָאה םינּפ םעניא ץלַא .ןייש שילרעטסיוא ןעוועג זיא יז ,טליהטנַא
 טימ ,טייקשינַאלוװיײט טימ ןוא טייקכעלבייוו טימ ,זייב ןוא טײקטרַאצ םימ
 דיאַאס לַאמַאנ .סטכעלש רָאג ,סנעסיברַאפ סעּפע ןוא דוס ןכעלטעג ַא סעּפע
 ,רעטכָאט ןייז רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה רע .קירוצ ףיוא טירש ַא טכַאמעג טָאה

 -רַאפ :ץלַא ןוט לעװ ךיא,.רעניימ זיא רע ! ןבָאה טשינ םיא טעװ יז ---
 ןפיפא ,ךַאז ןייק רַאפ ןלעטשּפָא טשינ ךיז לעװ ךיא .טייקסטוג ןוא סנכערב
 ,רעניימ זיא רַאטַאנרעביא לאומש .טשינ טביולרעד ַאללַא סָא םעד רַאפ

 ,טגערפעג דיאַאס לַאמַאג טָאה -- ? ןעמוקקירוצ טעוװ דעמכַא ביוא --
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 -- רעטכָאט רעקיקענטרַאה ןייז טימ ווָאורּפ ןטצעל םעד ןכַאמ טלָאװ רע יו

 ? ןייז טלָאמעד טעװ סָאװ

 ךיז טָאה רַאטַאנעביא לאומש .ןעמוק טשינ ןיוש טעװ רע ? דעמכַא --|

 .רימ טימ ןטפָאהַאב ןיוש

 .דיי א ךָאד זיא רע ---

 םיא וצ טפַאשביל ןיימ ןופ טפַארק יד טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא --

 .+.רניז ,לווייט ,טייקילייה .,טָאג ,ןביולג ןופ רעקרַאטש זיא

 טַאהעג טשינ ןיוש טָאה רע  .ןרָאװעג ןגיושטנַא זיא דיאַאס לַאמַאג

 ןגעק ןייג טשינ ןיוש טעװ רע .ףוס רעד ןעוועג זיא סע ,ןדייר וצ סָאװ ןגעוו

 רע טלָאװ ,טשינ בוא ,ןליוו ןייז רעכיז ךָאד זיא סע .ןַאללַא ןופ ןוצר םעד

 .ןירַא ּפָאק ןיא רעטכָאט רעד ןעקנַאדעג עכלעזַא ןבעגעגנירַא טשינ ךָאד

 םענעכַארבעג ַא ןופ ןָאט ַא ןנָאלשנָא טוואורּפעג לָאמַאבָאנ טָאה רע

 : ןגיוב טשינ ךיז טזָאל ןוא ּפָאק םעד ךיוה טלַאה סָאװ רעבָא ,ןשטנעמ

 ןופ קעװַא ןוא ןקנַארק ַא ןזָאלעגרעביא ךימ טָאה רַאטַאנעביא לאומש ---

 .זַארַאגַאמ

 -רעביא ךיוא טָאה רע .רַאה ןוא.רעטָאפ ,ןזענעג ןעוועג ןיוש טיזיב וד ---

 .ַאללעמ יד טזָאלעג

 ? סָאװרַאפ ---

 לאומש ןוא יּפַאס ןייק קעװַא לעװ ךיא .ןרעייפ ןשיווצ ןעוועג זיא רע --- |

 ןלייה ןַארַאנַאמ ןייק ןעמוקרעהַא ָאד רע טעוװ םעדכָאנ .רעניימ ןייז טעוװ

 .טלַא ןוא גנוי ,ךייר ןוא םערָא ,עקנַארק

 טשינ םיא ךָאד ןעק ןעמ ,ַאקסומ ,ןלעוו טשינ ךָאד טעוו רע ביוא ---|

 .דלַאװעג טימ ןטיונ

 ןופ םינמיס בָאה ךיא .ןכוז ךימ טעװ רע .ןטיונ טשינ םיא לע ךיא --

 רימ וצ ןעמוק סָאװ ,דייר יד ןופ ,ןציּפש-גרעב עטיינשַאב יד ןופ ,ןרעטש יד

 יד ףיוא ןרעייפ עניימ ןופ ףיואדןעייג סָאװ ןכיור יד ןופ ,טכַאנ רעד ןטימניא

 םעד ןופ ,רימ ןיא טילב סָאװ ,טייקפייר עשלדיימ ןיימ ןופ ,ןענַאפ- 'רעבליז

 רַאפ טיירגעגנָא זיא לאומש .,ןרעטש יד טימ ןדנובעג זיא טפנוקוצ ןיימ סָאװ

 ַאללַא רעבָא ,דיי ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה תועט רעלַאטַאפ ַא רָאנ ,רימ

 .רימ רַאפ םיא טקיליװַאב

 ךיד טקיליװַאב טָאג ןייז ביוא ,עניימ רעטכָאט ,טינ ךָאד טסייוו וד ---

 .םיא רַאפ

 ןכַאמ ַאי םיא לעװ ךיא .טשינ טביולג רע .םעד ןופ טשינ טלַאה רע --

 םיא ףיוא טעװ סע .דָאנעג סַאללַא ןיא ןייגרעביא רע טעוװ טלָאמעד ,ןביולג

 ןוא קיביײא ןטָאש ןיימ ןייגכַאנ טעוװ לאומש .איבנ ןופ גנושטנעב יד ןעור
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 רַאבקנַאד םיא טעוו רע ןוא ןצישַאב םיא טעװ טָאג ןיימ .ןביולג ןיימ ךיוא
 .ןייז

 טפַאשגולק סָאקסומ רַאפ ּפָאק םעד ןגױבעגּפָארַא טָאה דיאַאס לַאמַאג
 ןרעוו טשינ טעוװ זיוה ןייז זַא ,ןעזעגנייא רעטציא טָאה רע .קוק ןטייוו ריא ןוא
 ַא ןעגנערב ןַאללַא טעװ רע ,רָאג טרעקרַאפ .טקעלּפַאב טשינ ןוא טמעשרַאפ
 סע יוװ ױזַא ,ןעמּונעגנָא ןייז טעװ סָאװ הנתמ עסיורג ַא ,הנתמ עכעלרעדנואוו
 יד וצ ךיז טגיוב סָאװ ,גורק רעד ןופ קנורט רעטלַאק רעד ןעמונעגנָא זיא
 ,רבדמ רעד ןיא ןקיטשרוד םעד ןופ ןצפעל עטכַאמשרַאפ

 סעּפע ןענעז ןרעטש ןופ ןשטיינק יד ,ןטכיולעגפיוא ןבָאה ןגיוא ענייז
 םעד רַאפ גנושטנעב ַא ןבעגעגּפָא ךיז ןיא ףיט טָאה רע .רעקיטַאלג ןרָאװעג
 סָאװ ,לכש םעד רַאפ ןוא םיא וצ טוט טפַארק עכעלטעג יד סָאװ ,סטוג ןסיורג
 ,רעטכָאט ןייז טיג רע

 ןפיט ַא ןופ טכַאװרעד טלָאװ רע יו ,טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רע

 סטרעטיילעג ַא לוק ןייז ןוא טנעה יד טימ ןשטַאּפ ןעמונעג טָאה רע .ּףָאלש
 : טלַאשעצ ךיז טָאה

 רַאפ הדועס-ןסּפעש ןסיורג ַא ןטיירגוצ ןעמ טעוװ ,ןוצר סַאללַא טימ ---
 רַאפ ,עקיבולג-טשינ ןוא עקיביולג רַאפ ,ךייר ןוא םערָא רַאפ ,טלַא ןוא גנוי
 ,טפוש ,דיַאק םעד רַאפ טסַאּפ סע יװ ױזַא ,זַארַאנַאמ טָאטש רעצנַאג רעד
 יד טעװ ןסַאג יד ןטימ ןיא זיב זיוה ןיימ ןופ ! דיאס לַאמַאג ןַאמ ןכייר
 ,ןעקנירט ,ןסע ןעמ טעװ טכענ יירד ןוא געט יירד ,טיירגעג ןרעוו הדועס
 | .ןייגליואוו ןזָאל ךיז ןוא ןצנַאט ,ןליּפש

 ,םינּפ סָאד טליהרַאפ ךיז טָאה יז .ּפָאק םעד ןגיובעג רעדיוו טָאה ַאקסומ
 יז .טייקילעזטייל ןוא טייקסטוג ןופ רעייפ ַא טימ טנערבעג ןבָאה ןגיוא יד
 ' : טגָאזעג טָאה

 דיאַאק רעקרַאטש רעד קירוצ זיא רעטָאפ ןיימ זַא ,ךיא עז רעטציא ---

 טכַאװַאב ןוא ,תונתמ עטסנעש יד טקיליװַאב ַאללַא ןעמעוו ,זַארַאגַאמ ןופ
 | .רעניד ןטסעב.ןייז טכַאװַאב רע יו ,םיא

 -עגנָא ןבָאה בייל ןייז ןיא .רעמיצ ןופ טנַאּפשעגסױרַא קיטסַאה טָאה רע
 ענעגייא ענייז ןיא טייקרעכיזמוא ןַא ןוא גנונעפָאה ןופ ןעמַארטש טרַאּפש

 סָאװ םעד רַאפ קערש ַא טּפַאכעגמורַא םיא טָאה סע .טכַאמ רע סָאװ םירט

 ַא טימ ןרָאװעג טײלגַאב קערש יד יא קיטייצכיילג ןוא ןעמוקרָאפ ףרַאד

 | .םיא רעטניה טכַאמרַאפ ךיז טָאה ריט יד .דיירפ רעקידשטשוטמ

 טשרע זיא יז .זַאטסקע ןקידנרעווילג ןיא ןציז ןבילבעג ךָאנ זיא ַאקסומי

 רעכלערעדנואוו רעד טימ ןדייש טנעקעג טשינ ךיז טָאה יז .םולח ַא ןופ סױרַא

 ,טלעוו רעשירָאזוליא ,רעטייוו ַא ןיא ןגָארטרַאפ טשרע יז טָאה סָאװ ,עיזיוו
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 טלָאװעג וליפא ךָאד טָאה יז .ײרערַאנּפָא רענעגייא ןוא םולח ןופ טלעוו ַא

 ןיא ךיוא ןגיוורַאפ ,רעטָאפ ריא ןוא ןריא טָאג םעד םולח ריא ןיא ןגיוורַאפ

 ןפיוא זיולב יז טרַאװ רעטציא ןוא טוואורּפעג ץלַא ןיוש טָאה יז ,ײרערַאנּפָא

 . . . סנ
*5 
 א

 ךיז ,דיאַאס לַאמַאג ןופ ןוז רעגנוי רעד ,ףוסוי טָאה טנוװַא ןבלעז םעד

 .ַאנַאמַא חברב רעניילק רעד טימ טנגנעגַאב

 טַאהעג עקַאט טָאה רע .רעטנומ ןוא טניילעגפיוא ןעוועג זיא גנוי רעד

 ,ןצרַאה ןפיוא טוג ןעוועג םיא זיא סע .ןדירפוצ ןוא'ךעליירפ ןייז וצ סָאװרַאפ

 רעכייר רעד ,רענייז רעטָאפ רעד :םימעט ךס ַא בילוצ המשנ רעד ףיוא םערַאוו

 ,ריי ןוא רענעמלוסומ ,טלַא ןוא גנוי ,עלַא ןעמעוו רַאפ זַארַאגַאמ ןופ ןַאמ

 -עג טנוזעג זיא ,טייקידענג ןטעב ןוא םיא רַאּפ ךיז ןקוב ,רעלטעב ןִיא רחוס

 ןעמ ואוו ,זַארַאגַאמ ץנַאג רַאפ הדועס-ןסּפעש רעסיורג ַא ךָאנ טיירג ןוא ןרָאװ

 עקידרעייפ ןפרַאװ ,ןצנַאט ,ךעלדיימ ןשוק ,ןעקנירט ןוא ןסע ,ןעגניז טעוו

 טעװ ץלַא סָאד ןוא ןסקיב-דגַאי טימ ןסיש ,דרעפ ןופ ןעגנירּפש ,ןדרעווש

 לָאמעלַא זיא סָאװ יד ,אקסומ רעטסעווש יד .טכענ יירד ןוא געט יירד ןרעיוד

 ןוא .רעטָאפ םייב ןח םעד ןריואוועגנָא טָאה ּפָאק ןפיוא ןטַאט םייב ןיורק יד

 יד ןופ גנַאלק-רעבליז רעד יו ,טכַאל ןוא יז טגניז ,טוג יז טרעוו לָאמליײט

 רָאטקָאד רעד זיא סנטירד ;ןָא ךיז סע טרעה ױזַא ,גרעב יד ןיא ןלַאפרעפַאוו

 ןוא ןה םעד ןריואוועגנֶא ךיוא ןוא זַארַאנַאמ ןופ קעװַא רַאטַאנעביא לאומש

 ןופ טלייהעגסיוא םיא טָאה רע םגה ,ןגיוא סדיאַאס לַאמַאג ןיא טייקידענג

 ןגרָאמירפ םענעי ןפױלטנַא טרָאטענ טשינ רע טָאה ,טײקנַארק רערעווש ַא

 ןיא טגָארט סָאװ ,שטנעמ ַא טשינ טוט ױזַא .ןענגעזעג טשינ ךיז וליפא ןוא

 ןעועג זיא ַאקסומ זַא ,וליפא טסייוו ףוסוי ,רע .ערעדנַא רַאפ גנולייה ךיז

 ןעגנַאגעגניירַא זיא יז .טכַאנ רעד ןטימ ןיא ,רעמיצ ןיא ?אומש רָאטלָאד םייב

 ןטָאש ַא רע טָאה ןעזעג ןוא םוטעמוא טכוזענמורַא יז טָאה ףוסוי ,םיא יצ

 רעטסעווש יד סָאװ ,דניז עסיורג ַא זיא סע .רעמיצ םענעי ןופ רעטצנעפ ןיא

 רעמ טעװ רַאטַאנעביא לאומש --- טוג זיא ךַאז ןייא רָאנ .ןעגנַאגַאב זיא

 ןגעוו ןדייר ןוא ןעקנעב ןרעהפיוא טעװ ַאנַאמַא חכרב ןוא ןעמוקקירוצ טשינ

 ןיא ןצנַאט ןייג םיא טימ ןוא ,ןפוסוי ,םיא ןופ ןשוק ןזָאל ךיז טעוװ יז ,םיא

 ,םעלַאס ןקיגיױא ןייא ןופ זיוה-ייט ןוא עמשטערק רעד

 ןעוועג זיא רע .דיאַאס לַאמַאנ ןופ ןוז רעטבילַאב רעד ןעוועג זיא ףפוסוי

 ןופ עטלייוורעדסיוא יד ןעוועג זיא סָאװ יד ,בייוו רעטייווצ ןייז ןופ ןוז רעד

 ןסייהעג טָאה יז .רעבייוו יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאוװ ,םערָאה םעניילק ןייז

 ַאזַא וליפא ןגיטשעגרעביא טייקנייש ריא טימ טָאה ַאבעס עקיזָאד יד .ַאבעס
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 רעטשרע ןייז ןופ רעטכָאט יד ןעוועג זיא ַאקסומ ןוא ,זיא ַאקסומ יו םולב

 -ענניירַא יז ןוא טַאהעג הנותח גנוי רָאנ טָאה רע רעכלעוו טימ ,ַאמילוס בייוו

 .סטוג ןוא בָאה ןייז ןופ ןרעמַאקד-ץַאש יד ןיא טריפ

 החּפשמ יד ואוו ףיוה םעניא ןעמוקעגנָא גנולצולּפ טנייה זיא ףוכוי

 ןעז ןעמוקעג ךיז זיא רע זַא ,טַאהעג רע טָאה דיירסיוא ןַא ,טניואוו ַאנַאמַא
 -לגניצ סרעטָאפ ןייז ןופ סעלכַאק ןוא ?גיצ ןגעוו ףיוה ןופ סָאבעלַאב םעד טימ

 ןיולב רע טָאה טניימעג רָאנ ,?גיצ ןרחסמרַאפ ליוװ רע טסייה סָאד ,יירענערכ

 .אנַאמַא הכרב עניילק יד ןעז וצ

 רע .קינייועניא טקילבעגניירַא ןוא רעטצנעפ םוצ ןעמוקענוצ זיא רע
 בוטש ַא סעּפע טוט לדיילק ןטצונעגּפָא ןַא ןיא הכרב לדיימ יד :ןעזעג טָאה

 ,ועמש ?גניי עקנַארק סָאד ןוא ןילַא יז ָאד ןיולב זיא בוטש ןיא .טעברַא

 ַא רעטנוא טגניז ?דיימ יד .לצַארטַאמ םעד ףיוא רעטכיילבעגסיוא ןַא טגיל

 רעדילג עריא .ןַאקסומ ןופ רענעש .ןַאקסומ ןופ רעגניי זיא הכרב .לדנוגינ

 -סייוו ַאזַא זיא זדלַאה רעד ,טייקפייר רענעסָאגעגנָא ןַא טימ ןרעטיצ בייל ןופ
 ,טסניד ןייז סלַא ןפַאשַאב ןעוועג יז טלָאװ ַאללַא ןעוו ,ַא .ןייש זיא יז ,רעטרַאצ

 ץלַא זיא רעבָא ױזַא ,םינוגינ ןוא ןברַאפ טימ ןעוועג טלעוו עצנַאג יד טלָאוװ

 ןגעוו ןטכַארט טשינרָאג רָאטי ףוסוי ,רע .עקיביולגמוא ןַא זיא יז .רעטצניפ

 ןטלַאהסיוא טשינ טעוו רע .ביל יז טָאה רע ןוא ,דניז עסיורג ַא זיא סע ,ריא
 ַאקסומ ךיוא ,לאומש רָאטקָאד םעד ןיא טבילרַאפ זיא יז זַא טסייוו רע ,ריא ןָא
 עכלעוו רָאנ ,ןברַאטש ןזומ טעװ ךעלדיימ ייווצ יד ןופ ענייא .טבילרַאפ זיא

 ....ןייז סָאד טעװ

 ,רעטפושיכרַאפ ַא ,רענעמונַאב ַא ןענַאטשעג טונימ עכעלטע ָאד זיא רע

 ןפרַאש ַא ןוטעג ןוא ?יומ םוצ רעגניפ ייווצ טגיילענוצ רע טָאה לָאמַאטימ

 .בוטש רעניילק רעד ןיא טרעהעגנָא ףרַאש ךיז טָאה סָאװ ,ףיוה ןרעביא ףייפ

 -עגפיוא טָאה הכרב ,ןוטעג ףרָאו ַא ךיז טָאה לצַארטַאמ ןפיוא ?גניי סָאד

 זיא םינּפ ריא .ןפוסוי ןעזרעד ,רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז .טרעטיצ

 ףרַאש רעבָא ,לוק קירעדינ ַא טימ טגערפעג טָאה יז .טערומכעגנַא ןרָאװעג
 : ןסיברַאפ ןוא

 ךימ ןיירַא ףיוה ןיא וטסמוק סָאװרַאפ ןוא ?ףוסוי ,וטסליוו סָאװ ---

 -רַאפ טימ רעטצנעפ ןופ סױרַא ןקוק ןגיוא ,ןעז ןלעװו ןשטנעמ ? ןקיאורמואַאב

 ...ףוסוי טעװַא ייג ,טייקזייב ןוא טכַאד

 געוו ןפיוא טכעלפעג רעמייב םעניא ,טנוװַא טנייה ןעז ךיד ?יוו ךיא ---

 ,ןיימ ךיא ואוו טסייוו וד ,טרעּפמעל ןקידנגייווש ןופ

 ןוא ףיוה ןיא רעדניק עקנַארק ?יפ ָאד ךָאנ .ףוסוי ,טשינ ןעק ךיא ---
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 ַא ןטיירגוצ ףרַאד ךיא ,עטרעטַאמרַאפ ַא טמוק עמַאמ יד ,לסעג םעניא

 - ,טייצלָאמ

 רעטסעווש ןיימ ןופ ןלייצרעד ריד לע ךיא .טייצ ןעמענ ריד טסעוו

 | .ַאקסומ

 ? ןפָארטעג טָאה סָאװ ? ַאקסומ ---

 םוק .הכרב ,ריד ךָאנ קנעב ךיא .ןגָאז טשינ רעטציא ריד ןעק ךיא --

 .טנווֶא טנייה וצ
 טכארטעג סעגר עכעלטע טָאה יז .רעקירעיורט ןרָאװעג זיא םינּפ ריא

 ;ליטש טנָאזעג ןוא

 -מעל ןקידנגייוש ןופ געוו ןפיוא טנוװֶא טנייה ןייז לעוװ ךיא .טױג ---

 ,ףוסוי ,לָאמ ןטצעל םוצ ןייז טעוו סָאד .טרעּפ
 .בייל ןיימ ןופ ןרעייפ עלַא טימ ביל ךיד בָאה ךיא ---

 סעדעי ,םוטעמוא ןופ טנעוו יד ןופ ןרעיול ןרעיוא .ױזַא טשינ דייר ---

 רַאפ טעו סע ןוא ןסיורג רעטרעדנוה ןיא ןרעוו ןלָאמעצ טעוװ סנייד טרָאוו

 ?רַאטַאנעביא ?אומש רָאטקָאד ןופ טרעהעג סעּפע טסָאה .קילגמוא ןַא ןייז רימ

 .םיא וצ טקנעב יז ,עקידנגייווש ַא םורַא טייג רעטסעווש ןיימ .ןיינ ---

 ,ןבעל ןיימ טסיירעצ רעיורט רעד .ףוסוי רעטצנעפ ןופ קעוװַא ןיוש ייג ---

 ַא ,לזייא ןַא טעשזריהעג טָאה ףיוה ןפיוא .רעטצנעפ ןופ קעװַא זיא רע

 -רבדמ ַא ןופ יירשעג סָאד ןגָארטרעד ךיז טָאה ץעגרע ןופ ,טליבעג טָאה טנוה

 ,רעלדנעה ,םירָאמזעלק ,רעדניק ,ןשטנעמ ןופ למוט ַא ןעוועג זיא סע ,היח

 טלַא ,ןדיי ,רעבַארַא ןופ ןוא עקידנטעב ,עקנַארל ,רעלטעב ,רעביױלק-עטַאמש

 .גנוי ןוא
 א א
 א

 ןעניואו סע עכלעוו ןיא ךעלדייב טלעטשעצ ןענעז רעדלעפ יד רעביא

 -נַאװ יד ןופ סטוג ןוא בָאה עצנַאג סָאד .תוחּפשמ עשיבַארַא עקידנרעדנַאװ

 ,טעװעקוטשעצ ,ןסירעצ ,לרייב םענעטנעווייק םעד ןופ טײטשַאב רערעד

 לָאז סע זַא טשינ ןזָאלרעד ןוא ףיוא סע ןטלַאה ךעלסיפ ענרעצליה עכעלכע

 ןופ טניזעגזיוה ץנַאג ַא טניואוו קינייװעניא .טניוו ןטימ ןרעוו ןגָארטעגקעװַא

 ףיוא טייג סע ןכלעוו ןופ ּפָאט-רעייפ ַא ,תויח ,רעדניק ,רעבייוו טימ ןַאמ ַא

 -ַאמש עכעלטע ,ןסיורד ןקיטפול םוצ לדייב םעד ןופ ןטלַאּפש יד ךרוד ךיור ַא

 .ךוב-טעבעג ַא ןוא רעצכעטיירק ,רעצלעה ,סעט

 ןופ עטלצרָאװרַאפ ,רעמיוב עטלַא ןעייטש רעדלעפ יד ןופ ןטייז יד ןיא

 םעד .רעבירג ןוא רענייטש ןפרָאוװעגנָא געוו ןפיוא ןגיל סע .תורוד ענעצנַאג

 ךיז טביוה ,םוא טלַאפ ?זייא רעד ,געוו םעד/רעביא ןפיול וצ רעווש זיא דרעפ

 -רענייטש יד רעביא קינעטרעטינוא ,קיקענטרַאה רעטייוו ךיז טּפעלש ןוא ףיוא



 141 לי מ -- טנ יי װח)

 -רַאפ ,טירט עשיטעטסעיַאמ טלעטש למעק רעד ;רעבירג ןוא ךעלנרעב ע;נ

 .רעטייוו ןוא רעטייוו טנַאּפש ןוא ?סיה םוצ ןקַאנ םעד טסייר

 יז .ףוסוי ןוא ַאנַאמַא הכרב טנַאּפשעג רעטציא ןבָאה געוו םעד רעביא

 -נוט רעטכידעג רעד ןיא ףיט ?מיה רעד .קידנגייווש ןעגנַאגעג עדייב ?ענעז

 רעביא טשטילנעג ךיז טלָאװ רע יוװ קירעדינ ןגעלעג יא טייקיולב רעלעק

 | | .ּפעק ערעייז
 ןעיירש טסולגעג ריא ךיז טָאה סע .טרעייפעג ןהכרב ייב ןבָאה ןגיוא יד

 זיא יז יצ ,זיא יז טלעוו רעכלעוו ףיוא טסואוועג טשינ טָאה יז .ןענייוו ןוא

 זיא ןטלעוו ליפ ױזַא .קירוצ געט ןעצ ַא טימ טשרע סָאװ ,לדיימ ענעגייא יד

 לבש ןיא ןרָאװעג רעפייר ןיא יז ,טייצ רעצרוק רעד ךרוד ןעגנַאגעגכרוד יז

 רעמ טשינ ןעוועג זיא טנייה זיב ןעוועג זיא סע סָאװ ץְלַא .ןרָאי עצנַאג טימ

 ,רעגנוה ,רעיורט טימ טשימעג טייקגנוי ,ןעגנַאלק ןוא טכיל ןופ ליּפש ַא יו
 רָאה יד ,רענעש טרעוו יז יוו ,גָאט ןדעי ןעעז ןוא ןסקַאוװ ,דיירפ טימ ןוא טנלע
 -- בייל סָאד ;רענעש ,רעגילק ,רעלופ --- ןגיוא יד ;רעטכידעג ,רעצרַאווש ---

 -עג יד ןוא ןעגנוטסולג עשיאיורפ טימ ןסָאנעגנָא טרעוו ,רעטקידנורעגסיוא

 ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ קרַאמ ןיא יז טצנַאט טָא .ןדיז ןוא ןכָאק ןטילב

 -ילפ ןוא לענש טדער סָאװו לכעליימ ןיילק ריא טימ טשינ יז טזָאלרעד טָא

 יז טָאה טָא ,קרַאמ ןיא רעמערק ןוא רעלדנעה יד ןשיווצ געלשעג ַא וצ קיִס

 -לעפ יד ןיא ,רענטרעג יד ןיא ןטנוװַא יד ןיא םיא טימ ךיז טשוק ,ןפוסוי ביל

 םעד יול ,ןדועסמ ביל רָאג יז טָאה טא ןוא ,ךעלדייב ענעזָאלרַאפ ןיא ,רעד

 יו דרעפ ַא ףיוא ןטייר ךיוא ןעק סָאוו ,גנוי רעכיוה רעד ,ןוז סדימשדלָאג

 -נַא יירד טימ ךיז ןטסעמרַאפ ,גרעב יד ןיא ?גייפ עדליוו ףיוא ןסיש ,ףוסוי
 -ַארַא יד ךָאנ ךיז טגָאי ,לדיפ ַא ףיוא טליּפש ,ןעמוקייב ייז ןוא ןעגנוי ערעד

 רעד .ןעיײרעליּפש זיא ץלַא .סַאג ןיא קיכליה ױזַא טכַא? ןוא ךעלדיימ עשיב
 ַא ןופ דייר עגולק יד טגָאזעגכָאנ ,ןשטייטסוא םוג סָאד טגעלפ עטַאט
 ןופ ליּפש ַא ,ןטײקשירַאנ יוו רעמ טשינרָאג זיא ץלַא, :םכח ןשידיי ןסיורז
 ןיולב ,טײגרַאפ ץלַא ,ןוז רעד רעטנוא יינ זיא טשינרָאנ .רענעט ןוא ןברַאמ

 ...תמא זיא סע יז טעז רעטציא .?ליּפש-ןברַאפ ןצנַאג םעד ןופ ןטָאש א

 -עלטע ןיוש ןעייג רימ ? הכרב עניילק טכַארטרַאפ ױזַא וטזיב סָאװו --

 .טרָאװ ַא טדערענסױרַא טשינ ךָאנ טסָאה ןוא טירט-?זייא טרעדנוה עכ

 -עגסיוא ךיז ןבָאה דייר עלַא .ףוסוי ןדייר וצ סָאװ טשינ בָאה ךיא ---

 .רעיורט טימ ?ופ זיא ּפָאק ןיימ ,?יומ ןיימ ןופ טּפעש

 .הכרב ,שוק ַא רימ ביג --- |

 רעד ןעוו ,רעטכעלש ַא ןעוועג וטזיב טלמונַא .ףוסוי ,טשינ רָאט ןעמ ---

 וטסָאה ,זיוה סרעטָאפ ןייד ןיא ןעוועג ,זַארַאגַאמ ןייק ןעמוקעג זיא רָאטקַאד
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 םעניילק ןיימ ןלייה זיוה ןיא זדנוא וצ ןעמוק לָאז רע זַא ,טזָאלרעד טשינ

 ,רעדורב

 .טביולרעד טשינ טָאה ַאקסומ ---

 .ַאקסומ ץלַא ---

 רעטציא רָאנ טכַארט יז .ךעלדיימ ענייש ערעדנַא ביל טשינ טָאה יז --

 ױזַא זיא יז סָאװ טשינ סייוו ךיא .רַאטַאנעביא לאומש רָאטלָאד םעד ןופ

 רָאנ טסכַאוט ,ךיא ביולג ,וד ךיוא .ענעמונַאב ַא יװ ,םיא ןיא טבילרַאפ

 -נײרַא טשינ רעמ םיא לעװ ךיא .טפושיכרַאפ ןדייב ךייא טָאה רע .םיא ןגעוו

 .זיוה ןיא זדנוא וצ ןזָאל

 ?ףוסוי ,ןוטעג ריד רע טָאה סטכעלש ַא רַאפ סָאװ --

 .רימ וצ טפַאשביל ןייד טביורענוצ טָאה רע ---

 "עג רַאנ זיא סע .ףוסוי טַאהעג ביל טשינ לָאמנייק ךיד בָאה ךיא --

 סָאד .ןכַאל ,ןביל ,ךיז ןשוק ןיא ליּפש רעקידרקפה ַא רעדניק ןופ ליּפש יא ןעוו

 .ליּפש-רעדניק ןייק רעמ טשינ ,ןרָאװעג טלַא ןענעז רימ .רעמ טשינרָאג .ץלַא

 "סעב רעד ,טלַא ראי ןצכַא ןיב ךיא .דניק ןייק טשינ רעמ ןיב ךיא ---

 םערַאה ַא ,םוטכייר סיורג ַא רימ ףיוא טרַאװ סע .זַארַאנַאמ ןיא רעטייר רעט

 -ַאג רעטייווצ רעד ,טָאטש ןופ דיאַאק רעד ןייז ךיוא לעוװ ךיא ןוא רעלופ ַא

 ,דיאַאס לַאמ

 ? רימ ןופ וטסליוו סָאוװ זיא ---

 .עטבילעג ןיימ ןייז טסעוו וד ---

 ןיא לדייב ַא ןופ ,ןגירשעצ ךיז טָאה היח-רבדמ ַא .ןגיוושעג טָאה יז

 ןופ ןעגנַאזעג דלעפ ןופ טרעהעג טָאה ןעמ ,טנוה ַא טליבעצ ךיז טָאה דלעפ

 רעטנוא ןעגנוזעגסיוא טָאה רערעדנַאװ רעדנילב רעדָא ,רעדימ ַא סָאװ ,ןַארָאק

 ,טכַאנ ןופ עירעטסימ רעד טימ גנוטפעהַאב ןייז ןיא למיה ןעיולב ןפיט םעד

 .רעדנואוו ןוא טייקניילַא ,טָאג

 .זָארג ןיא ןגיײלקעװַא ךיז רימָאַלי ---

 .טשינ ליוו ךיא ---

 תומולח עניימ ןופ סױרַא טשינ טסייג וד .הכרב ,ביל ךיד בָאה ךיא ---

 טשינ טסעוו וד .ךעלדיימ ערעדנַא ןופ ןגיוא עניימ ּפִא רעק ךיא .טכַאנייב

 -רַאפ געט עכעלטע ןעוועג ןיב ךיא .,עניימ ןייז טסעוו וד .רימ ןופ ןענורטנַא

 בָאה ךיא ןוא יירפ ךיא ןיב רעטציא ,טייקנַארק םרעטָאפ ןיימ בילוצ ןעמונ

 ןדירפוצ רעייז זיא יז .ַאקסומ רעטסעווש ןיימ רַאפ ארומ ןייק טשינ ךיוא

 | .ךיד עז ךיא סָאװ
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 ,וטסניימ סָאװ -- טלמַאטשעגסױרַא חכרב טָאה -- 3 ןדירפוצ זיא יז --- ||
 ? ףוסוי

 ןוא רַאטַאנעביא לאומש ןיא טבילרַאפ טזיב וד ךיוא זַא ,טסייוו יז ---
 ,עניימ ןייז טסעוו וד זַא ןדירפוצ רעבירעד יז זיא ,ןרעג ךיד טָאה רע

 טכַארטעג רעטציא טָאה יז .זדלַאה ריא ןיא טקיטשעג סטָאה ןייוועג ַא
 טנורנּפָא ןַא רַאפ סָאװ ןעזעג ןוא רַאטַאנעביא לאומש ןעלעדייא םעד ןנעוו
 ייוו קידארומ ריא טָאה סע .ןריא רַאפ ןוא ןבעל ןייז רַאפ סיוא ךיז טגייל סע
 ןעוו רשפא .ןדייב ייז ןשיווצ ןייטשלכיורטש רעד זיא ַאקסומ סָאװ ,ןוטעג
 טלָאװ רע .ןהכרב ,ריא ןופ ןגיוא ענייז טרעקעגּפָא טשינ רע טלָאװ ,יז טשינ
 ,יז טלָאװ .,ַאקסומ טשינ ןעוו ,טרעקרַאפ רעדיוװ .ךיז טימ ןעמונעגטימ יז
 סטָאג ָאד ויא סע ואוו טרָאד זַא ,סיוא טזייוו .טנעקַאב טשינ םיא ,הכרב
 יד טרעטשעצ ןוא ?ווייט רעד ךיוא טמוק ,טסיירט ןוא גנולייח טימ טנַאה
 סע סָאװ ,רענעש ןוא רעטכייל זיא 'סע סָאװ טסייוו רעוו ,טסיירט ןוא גנולייה
 טעוו סָאװ ,ןטסעמסיוא טשינ סָאד ןָאק ןעמ ? רעקיטכעמ ןוא רעקרַאטש זיא
 | ? ןייז רעטציא

 ,טרעוועג ךיז טָאה יז .ךיז וצ טײקרַאטש טימ ןוטעג סיר ַא יז טָאה רע
 רעקרַאטש ןעוועג זיא רע ;סמערָא עקרַאטש ענייז ןופ ןסײרסױרַא טוװארּפעג
 ןענעז עדייב .ךיז טּפעלשרעד םיוק ,דלעפ םוצ טּפעלשעג יז טָאה רע .ריא ןופ
 .טייקכייוודרע רעד ףיוא ןלַאפעג

 טשינ ןוא ,טנעה ,רעּפרעק ריא טימ טלּפַאצעג ןוא ןסירעג ךיז טָאה יז
 -מוא ױזַא ,גנולצולּפ ױזַא ןעמוקעג זיא סע .שינעמעלק ןייז ןופ סױרַא טנעקעג
 ,טפַארק ןוא גנוטסולג טימ ןסָאגעגנָא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא רע .טכירעג
 -עג זיא סָאװ ,טייקיולב עפיט יד ייז רעביא .הוואת ןוא טולב קידעכַאק טימ
 ּפָאק ריא רעביא ןַא ,טכודעג ריא טָאה סע .קירעדינ ןוא טכידעג ,ץרַאװש ןעוו
 טעוװ יז .ןבעוועג עטכידעג יו ,ןצענ יװ ,ןלויט עטכידעג עצרַאווש ךיז ןשטילג
 -מוא ןייז טעוו יז .ףוס רעד ןייז טעוװ סע ןוא ץכעבעוועג ַאזַא ןיא ןלַאפנירַא
 סָאװ ,רַאטַאנעביא לאומש ןופ ןטכַארט ןרָאט טשינ לָאמנייק טעװ יז .ןייר
 ןוא קירעיורט ױזַא רע זיא ןיילַא ןוא ,טייקנייר טימ טלעוו ַא ךיז ןיא טגָארט
 סע .ףוסוי גנוי ןקרַאטש םעד ןופ סמערָא יד ןיא ןברַאטש ַאד טעװ יז .טנלע
 רעריא עטַאט רעד .רענעט ןוא ןברַאפ ןופ ליּפש ַא יו רעמ טשינ ךָאד זיא
 .שטנעמ ןוא טָאג ןופ טקידיײלַאב ,רענייר ַא ןברָאטשעג זיא

 טלַאפ ןעזעגסיוא טָאה ?למיה רעד .ריא ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא ףוסוי |
 ,טסיירט ןוא טייקכייפ טימ טקעמשעג טָאה דרע יד .סרעּפרעק ערעייז רעביא
 שינעדנעלב טימ ןוטעג דניצ ַא ,למעלפ ַא טרעקַאלפעגפיוא טָאה ואוו-ץעגרע
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 .קידנקעמש ןוא ךייוו ןעוועג זיא דרע יד .טכַאנ רעד ןופ טייקיולב עפיט יד

 ,םייקפיט רעקידארומ ַא ןיא טשטילגעגּפָארַא ךיז טָאה יז .דימ ןעוועג זיא יז

 טײקרַאטש עכעלנעמ ַאזַא ,טייקסטוג ןוא טסיירט טימ לופ ךיוא זיא סָאװ

 ַא ןופ ביױהנָא רעד .גנוביוהרעד יד רעדָא ףוס רעד זיא סע .ריא רעביא טלַאפ

 ץלַא טעװ דלַאב ןוא טלַאפ ןוא טלַאפ יז ןכלעוו ןיא טנורגּפָא רעד רעדָא ףוס

 . טיוט ןטימ ןרעוו טקעדעגוצ

 ןופ קוסּפ ַא .דלעפ ןיא ?דייב ַא ץעגרע ןופ ןעמוקעג יא גנַאזעג טייוו ַא

 ןגירשעצ ךיז טָאה לגױפ ַא ;טייוװ-טייוו ןעגנוזעגסיוא ןרָאװעג זיא ןַארָאק

 ענייז טרעהעג םיוק טָאה יז .ףוסוי גנוי םעד ןוא ןהכרב ןופ ּפעק יד רעביא

 .טנעקעג טשינ ןוא ,ןטעב ,ןעיירש ,ןענייוו טלָאװעג טָאה יז .ןעיירעשטּפעש

 ..טולב ריא ןופ יירשעג סָאד ,רעגניוװצַאב ריא קינעטרעטנוא ןרָאוװעג זיא יז

 זאא

 ,טכַארטעג טָאה יז .רעמיצ ןיא ךיז ייב ,עטליהרַאפ ַא ןסעזעג זיא ַאקסומ

 רעטָאפ רעד סָאװ ,הדועס-ןסּפעש רעסיורג רעד ךָאנ םורַא געט עכעלטע ןיא זַא

 -עגַאב יז טעװ טרָאד .יפַאס ןייק קעװַא ןוא ןביוהפיוא ךיז יז טעוװ ,וצ טיירגנ

 .רַאטַאנעביא לאומש ןענעג

 -דנייב עקירילָאק טימ טגיילעגסיוא ןוא טצינשעג עלעשיט ןיילק א ףיוא

 טימ ךעלּפעט ענעדיײשרַאפ ןענַאטשעג ןענעז ,ךַאלפ ןצנַאג םעד רעביא ךעל

 -עניא ליוק עקידנענערב ַא ןופ טרעכיורעג טָאה סנייא .ןבלַאז ,רעצכעטיירק

 ךיז טָאה ןטייווצ ַא ןיא .חיר ןקידנקעמש קידלביא ןַא טײרּפשרַאפ ןוא קינייוו

 .ּפָאק םענייש ריא טלגיּפשעג יז טָאה ןטירד ַא ןיא ,רעסַאװ ַא סעּפע טלזעלבעג

 ןופ ליּפש ַא זיולב זיא סע זַא טסואוועג טָאה ,הכרב יו טוג ױזַא ,יז ךיוא

 עטכעלש ןפורסיורַא ןייק טשינ ,ףושיכ ןייק טשינ זיא סע .רענעט ןוא ןברַאפ)

 ,ןוט טשינ סע טעװ ןוא ןייג טשינ יז ןעק טָאג ןגעק .רעטסייג עטוג רעדָא

 ריירפ רעד ןופ ןסינעג טלָאװעג טָאה יז ןוא ןכיירגרעד יז טעוו טיוט רעד לייזז

 ןעיירשרַאפ ידכ ,ןכַאזפושיכ יד טימ טליּפשעג רָאנ ךיז טָאה יז .ןבעל ןופ

 .בייל ריא ןיא טסיירט יד ןוא ןייוועג סָאד

 ןיילק א זיא ענעי .ןהכרב רַאפ טַאהעג ארומ טשינ רעמ ןיוש טָאה יז

 .ןכיירגרעד טשינ ןעק יז סָאװ ,ןכַאז טדערעגנייא ןייֵלַא ךיז טָאה סָאװ ,לדיימ

 סרעדורב םעד ןופ טשינ ןוא ,ריא ןופ ןענירטנַא טשינ טשװ אנַאמַא הכרב

 .ןטילבעג עסייה ספוסוי

 עטכידעג טימ רעטצנעפ יד רעביא ןגעלעג זיא טנווֶא ןופ טייליולב יד

 לּפמעל-ליױא םעד ןופ ןטכױלַאב ןעוועג זיא םינּפ ןייש ריא .ןלויט עצרַאװש

 ןופ טשטילגעגּפָארַא ךיז ןוא טייק רענרעבליז ַא ףיוא ןעגנַאהעג טָאה סָאװ
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 רענעיילב ַא טימ בייל ריא רעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה טייקדימ עסיז ַא .טיפוס
 יד טָאה יז .טכייל ןסָאלשעג ךיז ןבָאה ןגיוא יד ןופ סעיוו יד .טייקרעווש

 -צןעפ ןייא .רעטצנעפ יד ןופ טייקיולב רעלעקנוט רעד ןיא ןעגנַאהעגנָא ןקילב

 סעּפע ןוא טינעָאנ ױזַא ,טלַאטשעג א ןעזעג טָאה יז ןוא טנפעעג ךיז טָאה רעט

 עלַאט לָאז סָאד זַא ,ןייז טנעקעג טשינ ךָאד טָאה סע .טייוו ךעלדנעמוא ױזַא

 . ..רע .ןעמוקעגקירוצ ןבָאה רע

 ,..דעמכא --

 ! ַאקסומ ---



 לטיּפַאק רעטעביז

 תוחילש סָאד

 רעסיורג ַא וצ טיירגעג ךיז ןעמ טָאה דיאַאס לַאמַאג ןופ זיוה םעניא

 .הדועס-ןסּפעש

 ,ןרעייפ עקיזיר ףיוא ןסּפעש ןטָארבעג ןעמ טָאה טכענ יירד ןוא געט יירד

 "עג טָאה ןעמ .לקניוו וצ לקניוו ןופ ףיוה ןרעביא טגיילעצ ןעוועג ןענעז סָאװ

 יַאװ ,ייט רַאפ רעסַאװ טכַאקעג טָאה ןעמ .ּפעט ןוא ןעלסעק עליזיר ןיא טּכָאק

 סיורג יד ,סעקשזייד ןיא ןטָאנקעג טָאה ןעמ .עפָאק רַאפ ,קנַארטעג וצ רעס

 ןגייט ײלרעלַא .ךיירגינעק סנשבה ךלמ גוע ןיא טסַאּפעגנײרַא ןטלָאװ סָאװ

 ךיוא ןוא ,לעמ-לפָאטרַאק ,ןטשרעג ,לעמ-ןרָאק ,?עמ-?מעז ןופ רעצכעטענק ןוא

 טָאה ןצכעגייט יד ןופ .ןטָאנקעג ןעמ טָאה תוריּפ ענעקורט ענעבירעג ןופ גייט

 "טיורב עכעלגנעל ןוא עדנור) סעטיּפ טימ ןסיוטש עצנַאג ןטָאנקעגסױרַא ןעמ

 ןופ ץיה רעד ןיא ןוא ןוז רעד ףיוא טנקירטעג ןרעוו סָאװ ,ךעלצעלּפ ,(ךעל

 -עביצ טימ ענעטענקעגכרוד ,ןציּפש טימ ,עכעלגנעל ,עקידנור ךעלכיק ,ןוויוא

 עסיורג ךיוא ןוא ןרעמ ,לפָאטרַאק ,טּפַאז-ןטכורפ ,?בָאנק ,םרעפעפ ,ןָאמ .םעל

 .טפַאזןטכורפ ,ּפָאריס ,רעקוצ ,לעמ-למעז ןופ ןרָאװעג ןקַאבעג ןענעז סנכוק

 זדנעג ,סעקשטַאק ,רעניה ,סעװטַאּפָארוק ;?גילפעג טימ ןסיוטש עצנַאג

 ןוא ענעצלַאזעג ,עטרעפעפעג ךיוא .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז ,ךעלזעה ןוא

 ,ןצריועג ,סָאטיעמָאט יד .טיירגענוצ טָאה ןעמ סָאװ ,ןשיילפ עטרעכיורעג

 ןבָאה ןשיילפ עטרעכיורעג יד .גייצנירג ?יפוזַא ,ענירג;ןוא עטיור --- סרעפעפ

 -סעפ ןיא ןטפַאז-לּפע .ךעלזיּפש ענרעזייא ףיוא ןרעוו טלייטעגסיוא טלָאזעג

 ,ןעוועג סָאד זיא ץענערג ַא ןָא עפַאק ןוא ייט ּפעט ,ןטפַאז ,ןגורק ןוא ךעל

 ןעמ טָאה רעכייב רעטהעדנוה ןוא ןליפנָא טנעקעג ןעמ טָאה רעמענורב עצנַאג

 .ןצַאלּפ םוצ זיב שזַא ןליפנָא ןעקנַארטעג יד טימ טנעקעג

 עטסעב יד ןופ ןלעפ טשינ ָאד ןלָאז סע ןזַא ,ןלױפַאב טָאה דיאַאס לַאמַאג
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 נעגנסױרַא ןוא רעמַאקדץַאש ןייז טנפעעג טָאה רע .ןעקנַארטעג ןוא םילכאמ

 לייוו ,טנַאה רעטיירב ַא טימ ןפרָאװעג ןוא רעּפוק ,רעבליז ,דלָאנ סנפיוה ןעמ

 .ןליוו סַאללַא טםימ ץֶלַא זיא םע

 -ןַאג רעד רַאפ ןרעוו טיירגעג לָאז הדועס יד ;דיאַאס ןלױפַאב טָאה ךָאנ

 ,טייק ןוא דניק ,בייוו ןוא ןַאמ ,ננוי ןוא טְלַא רַאפ ,זַארַאגַאמ טָאטש רעצ

 דיירפ טימ ,ןסעּפָא רעדעי לָאז טעז רעד וצ .דיי ןוא רעבַארַא ,ךייר ןוא םערָא

 -וקַאב טשינ רָאטי רעכייר רעד .ןעקנַארטעג ןוא ןזייּפש יד ןסינעג רעדעי לָאז

 ןעמעלַא רַאפ .ןרענעלק ןייק טינ רעמערָא רעד ןוא ,קלח ןרעסערג ןייק ןעמ
 .ךיילג

5 

 ;ןביוהעגנָא ךיז טָאה הדועס-ןסּפעש יד ןוא

 ,םורַא רעפרעד יד ןופ רעכַארַא ןעמוקפיונוצ ךיז ןביֹוהעגנָא ןבָאה סע

 סָאו ,םינוק ענייז ןוא טניירפ ,החּפשמ עטנייווצרַאפ סיורג סדיאַאפ לַאמַאג

 טימ ןעמוקעג ןענעז רעבַארַא יד .סעלכַאק ןוא םייל ,?גיצ םיא ייב ןפיוק

 ,סעיַאבַא עקירילָאק ןיא טצוּפעגסיוא ןעוועג ןענעז ייז ,טייק ןוא דניק ,בייוו

 לויט םעניד ןופ ןענַאברוט עסייוו ןוא סעקסעפ ,סיפ יד ףיוא ןלַאדנַאס טימ

 לייט ,?טרַאג ןיא טקעטשעגניײרַא ןלַאשזניק טָאהעג ןבָאה לייט .ּפעק יד ףיוא

 ;עזייב --- רעמינּפ לייט ייב ,,סיפ יד ףיוא ןלַאדנַאס עטקיטשעג טַאהעג ןבָאה

 ןעלזייא ףיוא ןטייר וצ ןעמוקעג ןענעז ייז .עקיטומטוג -- רעמינּפ לייט ייב

 עניילק ,רעבייוו יד טּפעלשעג ךיז ןבָאה דרעפ ןוא ןעלזייא יד ךָאנ .דרעפ ןוא

 ןבָאה רעבייוו יד ייב .ריפ ֹוצ -- עכייר יד ייב ;יירד ןוא ייווצ וצ סמערַאה

 ַא ןיא ןעוועג ןענעז רעדניק עניילק רָאנ יד רעדָא רעדניק יד טעילוטעג ךיז

 טקוקעגסױרַא ןבָאה ךעלּפעק יד ,יורפ רעד ןופ בייל םוצ ןדנוברַאפ עטכַאלּפ

 סָאװ םעד ןופ עטרעדנואווהַאפ ,ןגיוא עצרַאװש'עסיורג טימ עטכַאלּפ רעד ןופ

 .טלעוו רעקיטכיל רעסיורג רעד ןיא ייז רַאפ ּפֶא ךיז טליּפש סע

 סיפ יד ןופ ,סיפ יד וצ זיב ּפָאק ןופ עטליהרַאפ ןעוועגא ןענעז רעכייוו יד

 רעבייל יד ,סעטנעיּפ עטעקַאנ -- ןלַאדנַאס יד ןיא ,ןלַאדנַאס ןעזעג ןעמ טָאה
 יד ןופ ,עטַאלג ןוא עטקיטשעג ,סעטכַאלּפ עיורג רעדָא ,עסייוו ,עטליהרַאפ

 ,ענולק ,ענייש ,עטוג :ןגיוא עקידרעייפ-ץרַאוװש ןעזעגסיױרַא ןעמ טָאה רעמינּפ

 ,סעכ טימ ןוא גנוניוטש טימ ,עכעליירפ ,עקירעיורט ,עקיטעמוא ,עזייב .עפיט

 יד עקינעטרעטנוא ןעגנַאגעג ןענעז ייז .רעזייבעג טימ ןוא טּפַאשטניירפ טימ

 טעוו סָאװ ,בוט-םוי םעד ןופ דיירפ יד טעילטעג טָאה רעצרעה יד ןיא ,רענעמ

 סָאװ ,ןעקנַארטעג ןוא םילכאמ עטוג ןופ ,ןגיוא ערעייז רַאפ ןליּפשּפָא ָאד ךיז

 טעברַארַאפ ןייז טשינ ,טייצ עלעקיטש ַא יירפ ןייז ןופ ןוא ןסינעג טעװ ןעמ

 . .ךיק ןיא ,רעמַאק ןיא ,רלעפ ןיא ,רעלכייּפש ןיא
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 -עג ,טָאטש ןופ םיטַאבעלַאב עשיבַארַא יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז סע

 ּפעק יד ףיוא ,ןלַאדנַאס עטסעב יד ןוא סעיַאבַא עטסעב ערעייז ןיא טעדיילק

 ,האנק ןוא דיירפ ןגיוא יד ןיא ,ןעשוברַאט יד טייקסייוו טימ טקנַאלבעג ןכָאה

 יד ,תוחּפשמ יד ןוא רעבייוו יד טימ ןעמוקעג ןענעז ייז ךיוא .ביול ןוא טעבעג

 ייז .לדניזעג-רענעמ םעד וצ רעטנעענ ןייגוצוצ טגַאװעג טשינ ןבָאה רעבייוו

 ןצעזַאב ייז לָאז ןעמ עקידנטרַאװ ,עקינעטרעטנוא ,עטליהרַאפ ןענַאטשעג ןענעז

 ןגיוא עקידנענערב ,ןגיוא יד טימ טרעױלעג ןבָאה ייז .ןשיט ערעדנוזַאב ייב

 ,יורפ רעד ןופ גנוטסולג יד ןעוועג זיא סע ;ןעיורפ ןוא רענעמ ערעדנַא ףיוא

 ןיא ,רעמַאק ןיא טבעל ,טמיוצרַאפ ןוא טנַאּפשעגניײא רֶאי ץנַאג ַא זיא סָאװ

 .רעמיצ ןטרעדנוזעגּפָא םעד ןיא ,דלעפ ןיא ,רעלכייּפש

 יד ,רעבייו ערעייז ןוא רעבַארַא עמערָא יד ןעמוקעג ךיוא ןענעז סע

 -ַארַא עקידרענייב ,ערַאד ,עקיכָאנק .ןעוועג סע זיא זַארַאגַאמ ןופ טייקמערא

 ןרַאד םעד ןופ ןּפיל יד רעביא סעסנָאװ טימס ,ןגיוא עקידנענערב טימ רעב

 -עצ ,ענעסָאשעגּפָא ענעבירעגסיוא ןיא טליהעג ,ןרעדולּפ עטיירב טימ ,םינּפ

 שימעג ַא ,לעז יו רעבייל יד ףיוא ןעגנַאהעג ןענעז סָאװ ,סעיַאבַא עטקילפ

 -ַָאלפעצ ,ןעשוברַאט עקידורב --- ּפעק יד ףיוא .סייוו ,ץרַאװש ,יולב ,יורג ןופ

 ייז .ענעשַאוװעג טשינ ,עסיוורָאב -- סיפ יד .טלקיוורַאפ-טוג טשינ ,ענעס

 ןכייר םעד ,טייקשירעניגרַאפ-טשינ טימ ,לכיימש ןוא האנק טימ טקוקעג ןבָאה

 רעבייוו ,טײקטַאז ,ןייוו ,טיורב :גנידצלַא טי ַאללַא ןעמעוו ,דיאַאס לַאמַאג

 ךיז ןגיוו סָאװ ,ןטפיה ןוא ןדנעל טימ ,עבָארג ,עטורעגסיוא ,עלופ ,ענייש ---

 -זייא ,רעדניר ןוא רעדניק ,גנושטנעב ןוא טלעג ,טנוזעג ןוא זייּפש .קידנעייג

 -סיוא טשינ לָאמנייק ןרעוו ןרעייפ יד סָאװ ,יירענערב-?גיצ ַא ,דרעפ ןוא ןעל

 .ןשָאלעג

 ןוא ןַאמ ןכייר םעד וצ טייקינעטרעטנוא טימ טלכיימשעג ךיוא ןבָאה יז

 טימ .סױרַא ךיז טסייר סָאװ ,ןגיוא יד ןיא טייקזייב יד ןטלַאהַאב טוואורּפעג

 -רָאב ,סעטכַאלּפ עקיטיוק ןיא עטליהעג רעבייוו יד ןעמוקעג ןענעז רענעמ יד

 -ערב ןניוא -- ןעזעגסױרַא ןעמ טָאה סעטכַאלּפ עקיטיוק יד ןופ ,סיפ עסיוו

 ,ייז ךאנ .טעבעג ןוא טייקינעטרעטנוא טימ ,טנלע ןוא האנק טימ עקידנענ

 ,ענעשַאוועג טשינ ,רעדניק תונחמ טּפעלשעגטימ ךיז ןבָאה ,בייוו ןוא ןַאמ ךָאנ
 ייב ,קיּפוּפ םוצ טכיירגעג טָאה סָאװ ,בייל ןפיוא לדמעה ןסירעצ ַא לייט ייב

 ,עקיריג ,עקירעגנוה ,עקידרעייפדץרַאוװש -- ןגיוא .ךעלזיוה ענעסירעצ לייט

 ,עקידנטרַאװ ,עקנילפ

 ןעוועג ןענעז סָאד .החמש רעד וצ ןעמוקעג ןענעז זַארַאגַאמ ןופ ןדיי ךיוא

 לַאמַאג טימ םירחסמ טריפעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ,לטעטש ןופ םיטַאבעלַאב
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 -לעזַא ןוא ןטעברַאּפ ןרָאװעג ןענעז סָאװ עבלעזַא ,עקירעגיינ ךיוא ןוא ,דיאַאס
 .תודועס ץעגרע טעװַארּפ ןעמ ןעוו ןטעבעגמוא ןעמוק סָאװ ,עכ

 יד ףיוא טסעג ענעביוהעג יד ןופ ןעוועג טשינ לָאמנייק ןענעז ןדיי יד
 ןוא ,טײקיצרַאה ןוא דָאנג ןצנַאג םעד טימ ןטעברַאפ ןענעז ייז טשינ ,תוחמש
 יד ףיוא ךיז ןכערב סָאװ ,ןזיּפש ןוא ןשיילפ יד ןופ ןכוזרַאפ ןענעק ייז טשינ
 בילוצ סנטסניימ טמוק ןעמ .טײקטַאז ןוא עפש ןופ טייקלופ רעד טימ ןשיפ
 -ַאב ןוא ךיז ןזייוו בילוצ ,טפַאשהנכש רעטוג ןוא טייקכעלטניירפ-טסַאג רעד
 .ןרָאי עטנוזעג עגנַאל ןוא סטוג-סָאדלַא םיא ןשטניוו ,רעבעגטסַאג םעד ןסירג

 ןופ ןלַאש ַא ,ןעיירשעג ,טייקטיירב טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה הדועס יד
 בָאה ןעיירשעג יד ןיא .טפול רעד ןיא ןסקיבדגַאי ןופ יירעסיש ַא ,סנרָאה
 ערעדנַא ןוא דרעפ ,עלמעק ,ןעלזייא ןופ ןעשזריה סָאד ןסירעגניירַא ךיז
 ןבָאה סָאר .ןַארָאק ןופ םיקוסּפ ןעגניזסיוא טרעהעג ךיוא ךיז ןבָאה סע .תויח
 רעד וצ ריפניירַא םעד ןביוהעגנָא עכעלטסייג ןוא םישמש עשיבַארַא עכעלטע
 ,הדועס

 -עגסיוא ,רעמינּפ יד ףיוא ןלַאפעג רענעמ עשיבַארַא יד ןענעז םעדכָאנ
 ןַאללַא טביולעג ןוא דרע רעד ףיוא גנעל-רעּפרעק רעצנַאג רעד ןיא ךיז ןגיוצ
 ןרַאפ ןוא החמש רעד רַאפ ,ייז טיג רע סָאװ ,טסיירט ןוא טייקסטוג ןייז רַאפ
 ןכָאנ .קנַאד טימ ןוא ליטש טעבעג ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ןענעז ייז .גָאטליױאוו
 -עצ יד טכיילנעגסיוא ,דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ייז ןבָאה טעבעג
 ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ןענַאברוט עקידנעקנַאלב יד .,סעיַאבַא עטשטיינז
 ,ךיד ןרעטנוא סיפ עטגיילעגרעטנוא טימ ןצעזסיוא

 .זיוה סדיאאס לָאמַאג ןופ ףיוה ןקיזיר ןפיוא ןעוועג זיא הדועס יד

 יד ןופ רעכעד עכַאלפ יד .?גיצ עטיור טימ טיובעג ןעוועג זיא זיוה סָאד
 ןיא ןעלגילפ טיובעגוצ ןעוועג ןענעז זיוה םוצ .סייוו ןעוועג ןענעז ןלייט-זיוה
 רַאפ ;ןריובעג ןענעז סָאװ ,רעדניק יד רַאפ ,רעבייוו עיינ יד רַאפ ,ןטייז עלַא
 -בלַאה ַא טַאהעג טָאה זיוה סָאד .ךיירגינעק ץנַאג ַא ןעוועג זיא סע .רענירַאב
 ןופ לייט ַא יו רעדָא ,חנבל רעבלַאה ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא ןעוסיוא ןדנור
 ןוא ןַאמ רעקיטכרָאפ-סטָאג ַא ןעוועג זיא דיאַאס לַאמַאג לייוו ,טעשטעמ ַא
 -נָא םעד ןּפַאכ לָאז תושר ןייז ןיא זיא סָאװ ץלַא זַא ,טלָאװעג קרַאטש טָאה

 ,רעמײב-עמלַאּפ ןפרָאוװעצ ןעוועג ןענעז ףיוה ןרעביא .טייקילייח ןופ קילב |
 ןופ טנעמעצ ןופ ןַאטנָאפ ַא ,ןעמולב ,ןעגנוצנַאלפ ענעדיישרַאפ ,רעמייב-סינ
 ףיוה ןרעביא .גנַאזעג ןכעליירפ ןיא רעסַאװ סנגיוב ןעגנַאנעג ןענעז םע ןכלעוו
 ,ןעלזייא ,דרעפ יד רַאפ ןרעמַאק ןוא ןלַאטש ןפרָאװעצ ןעוועג ךיוא ןענעז
 . ..ןזייּפש רַאפ סרעלכייּפש ,תופוע ,טניה ,ןעלמעק



 יקסװַָאנשוולר הטמ 130

 עטלמַאורַאפ יד רַאמ הרועס יד ןביוהעגנָא ףיוה ןיא ןעמ טָאה טנייה
 | .טסעג רעטרעדנוה

 ןוא גרַאװנסע טימ ןסיוטש טלעטשעגנָא ןעוועג ןענעז סַאג ןטימ ןיא זיב

 ,עטרעפעפעג ,עקיסייב ,ענעצלַאזעג ,עטצריוועג ןשיילפ ,ןזייּפש יײלרעלַא
 .עפרַאש

 -עג ןענעז סעּפוק עצנַאג ,ײלרעלַא ךעלגייט ,ךעלטיורב ,ךעלצעלּפ ךיוא

 .עלופ סרעמע ,ךעלּפעש ,רעסעפ ןעקנַארטעג ,ןטכורפ ןוא ןסנירג ךיוא .ןגעל

 שטנעמ ַא ןופ טנַאה עדעי ןוא רעכיט ,רעכעלייל ףיוא ןנעלעג זיא ץלַא סָאד

 לפיוו ןוא טסולג ץרַאה ןייז ?פיוו ןסינעג ןוא ןקערטשסיוא טנעקעג ךיז טָאװ

 .ןעמענרַאפ ןעק ןגָאמ ןייז

 ,טאהעג טשינ הרועס ַאזַא לָאמנייק ךָאנ טָאה זַארַאגַאמ

 ,םורַא ןטננעג יד ןופ רעבַארַא עטסטלע יד ןוא טָאטש ןופ עטסטלע יד

 ןוא טייל-גרַאב ,ןרעברעב ןוא רעניאודעב ,ןּפורג ןופ ,םיטבש ןופ עטסטלע

 -ןגייפ רעטנוא דרע רעד ףיוא רעכיט ענעלָאװ ףיוא ןסעזעג ןענעז ,טיײל-טָאטש

 -נַאלב יד .רעליימ עלופ טימ בוט-לכ ןופ ןסָאנעג ןבָאה ןוא רעמיוב-סינ ןוש

 רעכייב יד םורַא ,ּפעק ערעייז ףיוא טמערוטעג ךיז ןבָאה ןענַאברוט עקידנעה

 עטיירב יד ןעמונעננייא ןוא טלטרַאנעג ךיז ןעלטרַאנ עקיברַאפ עטיירב ןבָאז

 ,ןלַאדנַאס עטקיטשעג -- סיפ עסעוורַָאב ערעייז ףיוא ,עיַאבַא

 טייל עבושח ןוא םינקז יד ןופ ןטימ ןיא זיירק הנבל-ןבלַאה םעד ןשיווצ

 ,ּפָאל ןפיוא ןַאברוט םענעלויט ןקיטכערּפ ַא ןיא דיאַאס לַאמַאנ ןסעזעג זיא

 חומ ןייז .עטכַארטרַאֿפ ןקילב יד ,קידרענייב ןוא ךיילב ןעוועג זיא טכיזעג ןייז

 -ּפִא ךיז טָאה סע סָאװ ןעמענַאב טלָאװעג ןוא לענש לָאמלייט טעברַאעג טָאה

 םיא ַאללַא טָאה סָאװ ,םיא םורַא ןוא ןיא ןכָאוו ייווצ עטצעל יד ןיא ןוטעג

 רָאט רענייק זַא ,ןוייוו טלָאװעג םיא רע טָאה רשפא ,ןוווארּפסיױא טלָאװעג

 ןוא םוטכייר ןייז טימ טשינ ,חמכח ןייז טימ טשינ ןעמענרעביא טשינ ךיז

 ןעק שטנעמ רעד זַא ,ןזייװַאב טלָאװעג רֶשַפָא רעדָא ,טכַאמ ןייז טימ טשינ

 .ליוו רע סָאװ ןיילַא ךיז טימ ןופ

 סע עכלעוו רעביא ןרעייפ עסיורג ןפרָאוװעצ ןעוועג ןענעז ףיוה ןטימ ןיא

 .ּפָאק ןוא םיפ טימ ןעמַאזוצ ,ןסּפעש ענעדנושענּפָא עצנַאג ןטָארבעג ךיז ןבָאה

 ןיא ןּפָארט ייב ןּפָארט ןסָאלפעג ןבָאה סטעט סָאד ,בלח רעד ןוא טולב סָאד

 עכעלטע ןבָאה קיטרַאפ ןרָאװעג סּפעש ַא ויא .רעייפ סָאד טרעסערגרַאפ

 בייל םענעטָארבעגּפָא םעניא ןכָאטשעגנײרַא ,ךעליירפ קידנעשזריה ןעגנוי

 -עגניירַא ,רעייפ ןופ טּפעלשעגסױרַא ןוא ןעלּפָאג עקידרענייצ ייווצ עקיזיר

 רעטרעדנוה .זייוורעקיטש ןדיינשעצ ןעמונעג ןוא ?סיש רעקיזיר ַא ןיא ןפרָאװ
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 רעקיטש טּפַאכעג נג ןוא לסיש רעד וצ טקערטשענ ךיז ןבָאה טסעג יד ןופ טנעה

 .סנטָארבעג

 -עג ויא סטעפ ןוא טולב סָאד ,טנעה עליוה יד טימ ןסעגעג טָאה ןעמ

 קַאמשעג ןעוועג זיא שיילפ סָאד .עיַאבַא ,טַאלַאכ ,דרָאב ,עבמָאנ רעביא ןענור

 | .פיטפַאז ןוא

 ,טפַאזלּפע גורק ַא טימ ןעקנורטרַאפ ןעמ טָאה שיילפ רעקיטש יד וצ = |
 "עג ,טכַאלעג ,ןסענעג טָאה ןעמ .ןעקנַארטעג עקַאמשעג ערעדנַא ןוא ייט

 .ךיז טקעלַאב ,טצּפערגעג ,טעשזריה

 הדועס יד טעװ געט יירד :טגיילעגפיוא ןעוועג זיא קלָאפ רענעמ סָאד

 ,רעכייב יד ןיא רעבייוו יד ןּפיינק ,ןעגניז ,ןצנַאט ,ןעילוה טעװ ןעמ ,ןעיצ ךיז

 טרעוו קָלָאַפ סָאד .טייהנגעלעג עמוג ַא ןייז רָאנ טעוװ סע ןעוו ,ןטפיה יד ןיא

 ןסייר ,סעטכַאלּפ ןוא רעכיט עטליהרַאפ יד ןיא רעבייוו יד ,ךעלרוכיש ,טַאז

 יד ,קידלּפענ ןענעז ןניוא יד .רענעמ יד ןופ זיירק ןיא ןיירַא ךעלעמַאּפ ךיז

 וצ טשינ טדיז ןוא טכָאק רעבייל יד ןיא שינעטסולג יד ,רעווש רעכייב

 | .ןעוועמַאה

 .ץנעט יד ןביוהנָא דלַאב ךיוא ךיז ןלעוו סע

 ןופ טגײלַאב ןעוועג זיא דיאַאס לַאמַאנ ןופ ףיוה רעד ןוא סָאג יד

 -ולָאל ,ןטכַארט עקיברַאפ .ןפרַאװ וצ ואוו ןעוועג טשינ עקליּפש ןייק ,ןשטנעמ

 ,עקירעזייה :;רענעט-זדלַאה ןופ ןעיירשעג ,סעיַאבַא ןוא ןעשוברַאט עקיר

 .עקינעטרעטנוא ןוא עקידהּפצוח ,עניד ,עבָארג ,עקישטיווק

 -עג טּפַאכעג ,רעגניפ ןוא טנעה טימ ,שיילפ רעקיטש ןסירעג טָאה ןעמ

 טימ ךעלזיּפש רעליימ יד ןיא טּפוטשעג ,ןסיוטש יד ןופ ךעלצעלּפ עטנעקורט

 רענייא .ןסנירג ענעדיישרַאפ ןוא סרעפעפ ,סעלעביצ ,לבָאנק טימ ,ןשיילפ

 יד ןיא ןגייל ,ןּפאכוצנײרַא רעמ סָאװ טּפוטשעג ךיֹז טָאה ןרעדנַא ןרעביא

 .רעכייב יד ןיא ,רעליימ

 ,הדועס רעד טימ טקיאורַאב לסיבַא ךיז טָאה קלאפ סָאד יו םעדכָאנ

 ,ןייגרַאפ םוצ ךיז טיירגעג -- גנורּפש ןסיורג ַא טכַאמעג גָאט רעד ןיוש טָאה

 טימ טמַאלפעג ,גרעב יד ןופ ןציּפש יד רעביא טנערבעג טָאה ןוז יד

 ןטכַארט ןעמונעג ןיוש טָאה געוו ןיא רערעדנַאװ רעד .דלָאג-רעייפ ןרעטיול

 -טכַאנ ַא ןענופעג ןוא טעבעג ַא ןיא ןייגרַאפ דרע רעד ףיוא ךיז ןפראוו ןופ

 רעביירט-למעק רעד ;םיוב ַא סנסופוצ רעדָא ,גרַאב ַא סנסופוצ ץעגרע רעגעל

 רעד ,ןיירא ףיוה ַא ץעגרע ןיא ןעלמעק יד ןבײרטסײהַא ןעמונעג ןיוש טָאה

 ףיוא תויח ענייז טימ םייהַא טּפעלשעג ךיז ךעלעמַאּפ טָאה רעביירט-?זייא

 | .ןר-טכַאנ
 ,ןעילוה וצ טיירגעג טשרע ךיז ןעמ טָאה ךיירגינעק סדיאַאס לַאמַאג ןיא
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 עמש רעד רַאפ ןַאללַא וצ ביול ַא ןבעגּפָא ךיוא ןוא ןעגניז ,ןצנַאט ,ןפיוז ,ןסע

 טכענק ענייז ףיוא דָאנעג ןייז ןופ ןרעדינּפָארַא טוט רע סָאװ ,טייקסטוג ןוא

 .טנַאה רעלופ ַא טימ

 -נַאלש ,םירָאמזעלק ,רעצנעט ,רעכַאמ-ךעליירפ יד ןעמוקעגנָא ןענעז סע

 ןיירַא ןענעז ייז ,םיצל םתס ןוא רעכערּפשּפָא ,רעכַאמ-ףושיכ ,רעגניוװצַאבדןעג

 עֶלַא יד ךעליירפ ןכַאמ וצ טיירגנעג ךיז ןוא ףיוה ןטלַאּפעגלופ ןסיורג םעניא

 .ףיולעגנָא םעד ןוא טסעג

 ,סַאשַאּפ ,םינקז ,ןעלבַאטָאנ עשיבַארַא ליפ ןעוועג ןענעז טסעג יד ןשיווצ
 ערעייז ףיוא גנודיילק יד .םירפוס ערעייז ןוא םיטפוש ,םימכח ,ספידַאק

 -ייז ךיוא ױזַא ,קיטכַארטנדײשרַאפ ןוא קיטרַאנדיײשרַאפ ןעוועג זיא רעבויל

 -ידנעלכיימש ,עקיטומטוג :רעמייב ןופ ערָאק יוװ ,טעמרַאּפ יו :רעמינּפ ערע
 רעטציא .עכעליירפ ןוא עקירעיורט ,עטמַאלפעצ ןוא עליטש ,ענעסיברַאפ ,ןק
 .עכעליירפ ןעוועג רעמינּפ עֶלַא ןענעז הדועס רעד ייב

 עּפורג ַא .ןענעק ייז סָאװ ןזייווַאב ןעמונעג רעצנעט יד ןבָאה טשרע םוצ

 יד ףיוא סעקסעפ עטיור טימ ,ּפעק עטלָאנעג טימ ןטַאלַאכ עטיירב ןיא רענעמ

 ןעגנירּפש ןעמונעג ןבָאה ,ןזױה עטיירב עקידהנושמ טימ ,ּפעק עטלָאגעג

 רעייז ןוטעג סָאד ןבָאה ייז .ןטייז עלַא ןיא רעּפרעק םעד ןפרַאװ ןוא ןצנַאט

 .ןעגנוגעוַאב ענדָאמ טימ טקישעג

 -זעלק עכעלטע ןופ טײלגַאב ןרָאװעג ןענעז ,רעגנירּפש ןוא רעצנעט יד

 רעקיניוא-ךייא רעד ,טיילפ רעד טימ ַאפַאטסומ רעקידנעקניה רעד ;םירָאמ

 רעד ,קיוּפ ַא טימ ריזַאי רעקיכיײב-בָארג רעד ,טײּפמָארט ַא טימ הַאללודבַא

 ןופ רעמזעלק רעשידיי רעד ,קױּפ רענבירד ַא טימ לַאזייּפ רעקיזָאנדגנַאל

 -עג ןבָאה םירָאמזעלק יד .ןעוועג ָאד ךיוא זיא לדיפ ַא טימ רכששי ,זַארַאגַאמ

 ייב ןעוועג ןענעז ּפעל יד .ענעסירעצ ,עטלעמױכעגּפָא ,סעיַאבַא עקיזיר ןגָארמ

 -זעלק עלַא ,טייז ןייא ףיוא ןעגנאהעג ןענעז רָאה רעקיטש זיולב ,טלָאנעג ייז

 םיצל ןוא םידש עדנַאב ַא יו ןעזעגסיוא טָאה סע .סלּפירק ןעוועג ןענעז םירָאמ

 טליּפשעג ןבָאה ייז .הנותח עשימדש ַא ןעװַארּפ ןעמוקעגנעמַאזוצ ַאד ןענעז

 יד .בייל ןטימ ןוא טנעה יד טימ ,ןטנעמורטסניא יד ףיוא טלּפמירגעג ןוָא
 -זעלק יד ןופ טקַאט םוצ קיטש ערעייז טכַאמעג ןבָאה רעגנירּפש ןוא רעצנעט

 טקַאט םיצ ןטנעמורטסניא יד ןיא טצעזעג ןבָאה םירָאמזעלק יד ןוא םירָאמ

 .עינָאפָאקַאק ןייא ןעוועג זיא סע .רעצנעט יד ןופ

 ןיא טצנַאטעגסיױא ,טליּפשעגסיױא ןרָאװעג ןענעז סעידָאלעמ ןוא םינוגינ

 .ץנעט ןוא קיזומ ןופ יירשעג ןוא יִאוועג ןדליוו םעד
 -ַאב-ןעגנַאלש יד ןעמוקעגנָא ןענעז גנולײװרַאפ ןוא ץנעט יד ןטימ ןיא

 סרעביוק טימ רעבַארַא עקיכָאנק עכעלטע :סרעכַאמ-ףושיכ יד ןוא רעגניווצ



 138 |ל י מ - ט נ י ײ

 ןכַאמ ןעמונעג ,סעזָאּפ עקסעטָארג ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה טנעה יד ןיא
 ,ןפייפ ,ןעגניז ןעמונעג ךיוא ןוא תויוועה ענעדיישרַאפ סיפ ןוא טנעה יד טימ
 ןוא טנפעעג ךיז ןבָאה סרעביוק יד ןופ ךעלקעד יד .ךעלטיילפ ףיוא ןליּפש
 ןופ טייקכיילג רעשימטיר ַא ןיא טקעטשעגסױרַא ךיז ןבָאה ןעגנַאלש ןופ ּפעג
 ןגיטשעג ןענעז ,רעזדלעה עגנַאל יד טימ עפייטש ּפעק ערעייז .סרעביוק יד
 יד- ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעבַארַא יד .סױרַא רעביוק םענופ רעכעה ןוא רעכעה
 רעייז ןיא ןעגנַאלש יד ןוא ,ךעלטיילפ ףיוא טליּפשעג ,ןעגנוזעג ןבָאה ,סרעביוק
 .רעכעה ןוא רעכעה טקערטשעג ןבָאה טייקפייטש רעקידנרעווילג רעקנַאלש

 ַא ןוא טייקיולב ַא ,גרעב יד רעטניה טייוו ןעגנַאגרַאפ ןיוש זיא ןוז יד
 -יינֹרַאפ ןרעביא טגיילעג ךיז ןלויט טימ יו טָאה טייקיטכיזכרוד רעכעלזָאר
 טשװ יז .טכַאנ רענַאקירפַא עיולב-לקנוט יד ןלַאפוצ טעוװ דלַאב .גָאט ןקידנע
 -נַאג רעד רעביא ןלַאפעג טלָאװ קעד ערעווש ץרַאוװש ַא יו ,גנילצולּפ ןעמוקנָא
 ,קע וצ קע ןופ ,דנַאר וצ דנַאר ןופ טלעוו רעצ

 -ַאב טפרַאדעג טכיל-טכַאנרַאפ רעד ייב רעכַאמ-ףושיכ יד ןבָאה רעטציא
 סָאװ סעכלעזַא ,ןכַאז עדליוו ןוא ןשינעכערּפשּפֶא :קיטש"ףושיכ רעייז ןזייוו
 ןוא ןעניוטש טכַאמ ןוא רעדנואוו סיורג רַאפ ןגיוא סנשטנעמ יד ףיוא טסייר
 ,הדועס יד ןוא ,ףושיכ רַאפ טייצ גונעג ןעוועג טשינ רעבָא זיא סע .ןעילג
 ןרעיוד ןליוו סטָאג טימ טעװ ,ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג יו טיול
 .טכענ עקידהנבל עלופ ,טכענ יירד ןוא געט יירד

 -ַאכ ןעיירשעגדודלַאה יד ,רעדליּפעג ןוא ,גנַאזעעג םעד ןטימניא רָאנ
 סָאװ תולוק יד ,יירעפייפ עטפושיכרַאפ סָאד ,ליּפשדױעגנַאלש םעד ,ןשטַאכ
 טאה ,ליּפש טכַאנרַאפ ןדליוו ןצנַאג םעד ןטימניא ,טפול יד ןטלָאּפשעג ןכבָאה
 ןטיירב םעד ןיא טנַאה ןייז טימ ןוטעג ךַאמ ַא ןוא ןקז ַא טלעטשעגפיוא ךיז
 -עננייא ,רפוס ןייז ןפורעגוצ טָאה רע ,עיַאבַא רעקידנרעטַאלפ ןייז ןופ לברַא

 .טצעזעגקעװוַא ךיז רעדיוו ןוא רעיוא ןיא סעּפע טמיור

 טימ עיַאבַא רעסייוו ַא ןיא רעבַארַא רעקיכָאנק ,רערַאד ַא -- רפוס רעד

 לָאז םלוע רעד וַא ,ןעיירש ןעמונעג טָאה ,ּפָאק ןפיוא ןַאברוט ןטמערוטעג ַא

 | .  ,ֿפיטש ןייז

 רעד ןופ טציּפשרַאפ םינּפ סָאד .ןיד ןוא רַאד ןעוועג זיא רעבַארַא רעד

 ןיא וצרעד .זיומ ַא ןופ קילב םעד טּפַאכעג טָאה רע .ןרעטש םוצ זיב עבמָאנ

 ,ןפורעג טָאה ןוא קיציּפש ןוא ןיד ןעוועג זיא לוק ןייז ,סירס ַא ןעוועג רע

 ףרַאד ןעמ ןעוו ,טכַאנרַאפ ןופ העש יד זיא סע ! רעדירב עקיביולג ---
 ,טכַאנ רעד רַאפ גנושטנעב ַא ןוא גָאט ןקידנעײגרַאפ ןרַאפ ביול ַא ןבעגּפָא

 עצנַאנ יד ןצישַאב טעוװ ןוא ודנוא רעביא ?גילפ עריא סיוא טיײרּפש סָאװ
 . טעבעג טנווָא סָאד ןבעגּפָא עלַא רימָאל .טלעוו
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 ,רעניד ךָאנ ןעוועג רעטציא סע זיא ,ןעוועג זיא סע קיציּפש יו ,לוק סָאד

 טייגרעד ןוא טציּפשרַאפ טרעוו סע ןעוו ,גנַאזעג טיילפ ַא ןופ טייקניד יד יו

 .ןייוועג ןטסניד םוצ

 .עסַאמ רעד ףיוא טקריוועג טָאה לוק סָאד

 ןוא רענעמ סָאד ,ןסעזעג ערעייז ןופ טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה םינקז יד

 סעכלעזַא ,ןּפַאכרַאפ וצ סעּפע סיוארָאפ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה ,קלָאפ רעבייוו

 .טעּפש-וצ ןרעוו ךעליירג ןעק סָאװ

 ךיז טָאה רעדעי .דרע רעליוה רעד ףיוא ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה עלַא

 -עג זיא רע ןכלעוו ףיוא דרע לקיטש םעד ןיא טּפוטשעגניירַא ךיז זיא סע יו

 יײרעשטּפעש ַא .ןעוועג ללּפתמ ןוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג ןענעז עֶלַא .ןענַאטש

 . -עג רעד יװ ,טניוו םענופ ןעמורב סָאד יװ ,ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ןעוועג

 -ַאטס רעייז ןיא תויח ןופ שינעמושז סָאד יוװ ,רעסַאװ קידנציילפ ַא ןופ שיור

 ןעמ סָאװ ןוא טוט ןעמ סָאװ ,סעלַא רַאפ גנובעגרַאפ ןטעבעג טָאה ןעמ .עד

 | ,ןוט טעוו

 -עקנוט ןרָאװעג זיא סָאװ טייקיולב ַא ןגיױצרַאפ ךיז טָאה ?מיה ןרעביא

 עריא טימ טכַאנ יד ןלַאפוצ טעװ דלַאב ,דלַאב .רעליטש ןוא רעפיט ,רעּכ

 .ןקעדרַאפ ץלַא ןוא ןרעיילש עצרַאווש

 ןוא דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא עסַאמ-ןשטנעמ יד ךיז טָאה זייווקיצנייא

 .ןפיוז ,סערפ ,גנַאזעג ןופ ?יּפש ןקיטסול םעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז קירוצ

 -רַאפ ןוא למוט ,יירשעג ןיא ,טפירטעגסיוא ןבָאה ןהעש ןוא ןטונימ

 | .גנוסעג
 א

 טָאה עריא טלעוװ יד .ןוט וצ ךיז טימ סָאװ טסואווענ טשינ טָאה חכרב

 ,רעמ ןעגנַאגעגנָא טשינרַאג ןיוש ריא זיא סע ,ןלַאפרעדנַאנופ םייב ןטלַאהעג

 טעברַא ריא ןופ םייה ַא טשינ טגנערב סָאװ עמַאמ עטעװערָאהרַאפ יד טשינ

 ,לרעדורב רעקנַארק ריא טשינ ,טעז רעד וצ ןסעוצּפָא גָאט ןיא לָאמנייא גונעג

 רַאטקָאד רעד סָאװ ,תואופר יד ןייא םיא טייג ןעמ ,םיוק ךיז טרעסעב סָאװ

 ןופ ןביוהפיוא ךיז לָאז רע טעז ןעמ סָאװ םיוק ,םיוק ןוא טזָאלעגרעביא טָאה

 -גסירעצ ענעגייא ריא ןעגנַאגעגנָא טשינ רעמ ךיוא ריא זיא סע ;רעגעלעג

 -ביל ןייז טימ טקינייּפרַאפ יז טָאה ,דיאַאס לַאמַאג ןופ ןוז רעד ,ףוסוי ,טייק

 . . . . טפַאש
 עכעליירפ יד ןעגנַאגעגנָא זיא ?טעטש םעד ןופ קע םענעי ןיא טרָאד

 זיא ,לטעטש ןופ קע םעד ןיא ָאד ןוא ןרעוו ןזענעג סדיאַאס לַאמַאג ןופ היועס

 עקיטכעמ סָאד --- טרָאד :רעזייה עדייב ןוא .רעיורט ןיא ןעגנַאגעגסיױא הכרב

 ,טנלע רעד ,קערש יד .ןיילַא טײקמערָא יד --- ָאד ןוא דיאַאס לָאמַאג ןופ זיוה
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 ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז --- םירוסי ןוא ןייוועג ךיז ןיא רָאנ טגָארט סָאװ ץְלַא

 טימ טרעיולעג ןבָאה טנעה ערַאבעזמוא ,םידעפ ערַאבעזמוא רעטנזיוט טימ

 ...הרושב רעטונג טימ רעדָא רעטסיוו

 טנעה ענייז ןזָאל טגעמעג יז טָאה יו ? ןוטעג סָאד רע טָאה סָאװרַאפ

 רעבָא ,רוחב ןשיבַארַא ןצלָאטש םעד ,ביל םיא טָאה יז 4 בייל ריא ןרירנָא

 -ַאנעביא רָאטקָאד םעד וצ רעטציא טליפ יז יו טפַאשביל ןייק טשינ זיא סע

 ןופ רבח ריא זיא רע לייוו ,טייקטנעָאנ ןופ ?ליפעג ַא רעכיג זיא סע ,רַאט
 .ןָא טייהרעניילק

 טשינ לָאמנייק ךיז טעוװ יז .םענעוטעגּפָא םעד רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה יז

 ַא ,ריא ןופ רעקרַאטש רעטציא זיא ַאקסומ .דניז רעד ןופ ןפיוקסיוא ןענעק

 ביוא .ןזָאלסיױא ױזַא ךיז לֶאֹז סע זַא ,טײרּפשרַאפ יז טָאה ףושיכ טימ ץענ

 ,ןלייצרעד םיא ַאקסומ טעוװ ,ןעמוקקירוצ לָאֹז רַאטַאנעביא רָאטקָאד וליפא

 טעוו ךַאז ענעוטעגּפָא יד ,דוס ןייק ןייז טשינ םענייק רַאפ רעמ ןיוש טעוװ סע

 עדייב ןופ ןטלָאשרַאפ ןייז טעוװו ,הכרב ,יז .רעסַאװ ןפיוא ליוא יו ןעמוקסיורַא
 .ןטלעוו

 עשידיי יד לייוו ,ןלאומש ןופ עביל יד ןעניפעג ןַאקסומ ןפלעה טעוװ טָאג

 טעוו ןדייב ףיוא .רוחב ןשיבַארַא ןַא ןופ סמערָא יד ןיא ןגעלעג זיא לדיימ

 טָאג רעייז ,ףוסוי רוחב ןשיבַארַא םעד ףיוא ןוא ,ריא ףיוא --- הללק ַא ןעמוק

 .ןטכינרַאפ ןדייב ייז טעו רע ןוא סנבעל עגנוי יד רעביא ןענערעצ טעוו

 ,טייקנייר טימ סױרַא טמוק דלָאנ יוו ױזַא ,ןירעגיז יד ןעמוקסיורַא טעוװ ַאקסופ

 ,לאווק ןליסילפ ַא ןופ סױרַא טמוק רעסַאװ סיז יו

 ןופ גנולצולּפ ױזַא ,רַאטַאנעביא לאומש ,קעװַא רעבָא רע זיא סָאװרַאפ

 -כעמ םעד טלייהעגסיוא ,תוחילש ןייז טליפרעד עקַאט טָאה רע ? זַארַאגַאמ

 "ורב ריא טלייהעג עלעסיבַא ,טײקנַארק רערעווש ַא ןופ דיאַאס לַאמַאג ןקיט

 סָאד טליפרעד רע טָאה ,ןטוג םוצ ןוטעגפיוא ָאד ןכַאז ?יפ רעייז .ןועמש רעד

 ,טרָא ןַא ןופ לענש ױזַא טשינ ןעמ טפיױלטנַא ךָאד .קעװַא זיא ןוא תוחילש

 רשפא :;דוס ַא ןַארַאפ ָאד ןיא סעּפע .ןוטענ סטונ ?יפיוזַא טָאה ןעמ ואוו

 ךיז ןוא םיא וצ ןעמוקעג יז זיא רשפא ? ןַאקסומ טימ טגירקעצ ךיז רע טָאה

 עכעלדנעטשראפמוא טדערעג ףוסוי עקַאט ךָאד טָאה סעּפע .ןבעגעגרעביא םיא

 ףיוא טשו ױזַא ביוא .ןַאללַא ייב ןייר טשינ ךיוא ַאקסומ זיא ױזַא ביוא .דייר

 ,טָאג ןשידיי ןופ ןרעוו ןגָאלשעג טעוװו ,הכרב ,יז .ףָארטש ַא ןעמוק ןעמעלַא

 ,טָאג רעייז ןופ ןרעוו ןגָאלשעג ןלעוו ףוסוי ןוא ַאקסומ ןוא

 -ףיט ַא טימ טלַאטשעג עכיוה ַא ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה גנולצולּפ

 טָאה ,סיפ עסיוורָאב ףיוא ןלַאדנַאס ןוא טַאלַאכ ןטיירב ,דרָאב רעצרַאװש
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 ןייטש ןבילבעג ןוא טירט עקיטסַאה טכַאמעג ,בוטש רעד ןיא טנַאּפשעגנײירַא

 | .בוטש ןטימ ןיא

 טָאה -- ןעקנַאדעג עקידנפיולנָא עלַא ןבעגכָאנ טשינ רָאט שטנעמ ַא --

 ַא ןיא סע -- בוטש ןופ טייקידייל רעד וצ ןוא ןהכרב וצ ןוטעג גָאז ַא רע

 | .טשינ רָאט ןעמ .הנכס עסוירג

 -רעד רעקידגנולצולּפ רעד ןופ קערש ןיא ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה הכרב

 רעד זיא סָאד ?רע זיא רעוװ .טכירעגמוא ױזַא ןעמוקעג זיא סע .גנונייש

 -לָאד םעד ןעק רע ,קירוצ געט עכעלטע טימ ןעוועג ָאד זיא סָאװ ,דיי רעבלעז

 טעז ץלַא ןוא רע סייוו ץלַא .גרעב יד ןופ ? רע טמוק ןענַאװנופ .לאומש רָאט

 זיא דרָאב ןייז .ץלַא טעז רע ןוא טכַאמרַאפ-בלַאה ןענעז ןגיוא ענייז ,רש

 | .יולב רעטספיטי רעד יוװ ץרַאווש

 עכעלטע ןיוש --- ןעלמַאטש ןעמונעג יז טָאה -- ? ריא טנעז רעוו ---

 עמַאמ יד .גנולצולּפ ױזַא ןעמוקעג ריא טנעז טנייה .זיוה ןיא ָאד ןעוועג לָאמ

 ךלימ ?סיב ןייק טשינ בָאה ךיא .קנַארק ךָאנ זיא ןועמש .ןעמוק דלַאב ףרַאד

 ,טייוו ןרָאפעגלקעװַא זיא רָאטקָאד רעד .לצעלּפ טנקירטעג ןייק טשינ ,םיא רַאפ

 . . . ךיא.ןוא ,טייוו

 םיא ףיוא טקוקעג אי טָאה יז .ןגיוא עריא ןופ ןעניר ןעמונעג ןבָאה ןרערט

 טשינ טָאה יז זַא ,טשרעהַאב יז טָאה רעיורט ַאזַא .טקוקעג טשינ סעּפע ןוא

 יד ,רעמיצ ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא ןַאמ רעד .ךיז טימ ןוט וצ סָאװ טסואוועג

 .רעווש טגיילעג ךיז טָאה גָאט ןקידנעייגרַאפ ןופ טייקיולב

 רעד טָאה -- רַאטַאנעביא לאומש אפור םעד ןופ טניירפ ַא ןיב ךיא --

 ,טנגעגַאב לָאמ עכעלטע םיא בָאה ךיא -- ףרַאש טדערעגסיױרַא ןַאמ רעכיוה

 ...טייקיאורמוא טימ ?ופ זיא רע ,ןיילַא רענייא זיא רע

 ;לענש ןרייר ןעמונעג ןוא ןוטעג לּפַאצ ןקרַאטש ַא ךיז טָאה יז

 זיא רע ?רעטציא רע זיא ואוו ? רַאטַאנעביא לאומש ןופ טניירפ ַא --

 ? שטנעמ רערעייט ,ריא טנעז רעוװ .ןדנואוושרַאפ ?ענש ױזַא ךָאד

 .ןייוועג ןוא דיירפ ןופ טקיטשענ ריא טָאה סע

 ךיז ּפַאכ ןוא טלעװ רעד רעביא רעדנַאװ ...ךיא ,דניק ןיימ ,ךיא --

 ,הרושכ ַא ןגָאזוצנָא םייה רעשידיי ַא ןיא ןיירַא לָאמַא

 ? רָאטקָאד רעד זיא ואוו ,טגָאז 4 הרושב עטוג ַא רימ רַאפ ריא טָאה -

 -טַאמ ןפיוא ךָאנ טגיל רע ,טעז טָא .רעדורב ןיימ ןעוועטַאר ךָאד ףרַאר רע

 .ףליה ףרַאד רע ןוא לצַאר

 םיא ןפלעה טעוװ םלוע-לשדונובר רעד ,טינ גרָאז רעדורב ןייד ןגעוו --
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 ריד טעװ טָאג .טקיטעּפשרַאפ טסָאה וד ,הכרב ,וד רָאנ ,האופר ַא ןקיש
 ןליוו רענעגייא ןייד יו רעקרַאטש ןייז טנעקעג טשינ טסָאה ,ןייז לחומ

 ?"טקיטעּפשרַאּפ, רע טניימ סָאװ .דייר ענייז רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז
 -דימ םימחר רערעדנַאו רעד .ןגיוושעג ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה יז
 : דייר טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא ירַאב

 טָאג .ןּפַאכקירוצ שטנעמ רעד ךָאנ ןעק ,טקיטעּפשרַאפ לָאמנייא ביוא ---
 -רַאפ סָאװ םעד זיא ייוו רָאנ ,ןרעדנַא םעד פחומ זיא שטנעמ רעד ,לחומ זיא
 טניווםערוטש ןופ ןרעװ ןגָארטרַאפ ןעק רע .לָאמ עכעלטע טקיטעּפש
 | ,קיביײיא ףיוא

 ןשרעדניק ןיימ רַאפ ,ּפָאק ןטכייל ןיימ רַאפ רעוושדוצ ןעגעז דייר יד --
 | .ץרַאה שירַאנ ןיימ רַאפ ןוא חומ

 וצ געוו ןטייוו ַא טסָאה וד .ןדייר טשינ ױזַא טסרָאט .הכרב ,ןייג --
 ןייז רָאנ טספרַאד .ןייגרעד טסעװ וד ױזַא יו טסייוו רעוו ןוא ןזיירּפש
 ןענעק טסעוװו וד ביוא טסייוו רעוו .חמכח טימ לופ זיא חומ ןייד .טיהעגּפָא
 ,ריד ףיוא ןלַאפ טעוו סָאװ סָאד ,ןייטשייב

 ךיז ןוא ןענייוו טסולגעג ריא ךיז טָאה סע ,ןטכיולעג ןבָאה ןגיוא עריא
 :טעשטּפעשעגסױרַא טָאה יז ,ןטלַאהעגנייא

 ןטכַארט ךיא ןעק ױזַא יו ,ןליוו ןיימ יוװ רעקרַאטש .קידניז ןיב ךיא ---
 .רימ טפלעה ? ױזַא יו ,רַאטַאנעביא לאומש ןגעוו

 ןוא ?רעטסעווש ןייד ,רעדורב ןייד ,ןעמַאמ ןייד ןזָאלרעביא טסעוו ---
 -ַאב ןוא ןּפַאכטימ ךיז וטסעו ,רענעגעוו ןיהַא טרָאד ןעיצ סע .יּפַאס ןייק ןייג
 -,ייש טימ לופ זיא רע ,ילכ ענעדלָאג ַא זיא רע .רַאטַאנעביא לאומש ןענעגעג
 רע טעו רשפא ,ףליה עקרַאטש פרַאד רע .רענרעק טימ םיורגלימ ַא יו טייק
 .םיא ףיוא טגיל סע סָאװ ,ןנָארטרעביא ,ןטלַאהסיוא

 יד .יולב ןוא ץראווש ,רעכיוה ַאזַא ,בוטש ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא רע
 ,טייקרעכיז ןעזעג ייז ןיא טָאה הכרב .עקיאורמוא ןוא עקידרעייפ ןגיוא
 ןדעי ןעלסיירטעצ ןעק סָאװ ,טייקטמולחרַאפ עטייוו ַאזַא ןוא טסיירט ,ןביולנ
 .ןשטנעמ

 לצַארטַאמ ןםיוא ליטש ןגעלעג ןיא סָאװ ,?גניי םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 -עג םיא ןוא ?גניי םעד ןופ לּפעק סָאד טרירַאב טָאה רע .טכַאװעג ןוא
 .טשטנעב

 .?קניוו וצ לקניוו ןופ ןגעלעג ָאד זיא ןסיורד ןופ טייקיולב יד
 געמ ױזַא יו ,ךייא ךיא גערפ ,ירַאבדימ םימחר זיא ןעמָאנ רעייא ---

 ? ןעימַאב םיא ןוא רָאטלָאד םעד ןעז ךיא געמ ױזַא יו ? יפַאס ןייק ןרָאפ ךיא
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 .קידָניִז ךיוא ןיב ךיא .רימ ףיוא טשינ טקוק רענייק ,קיטשינ ױזַא ןיב ךיא

 . ..טקיניירמוארַאפ ןענעז ןרָאי עניימ

 ןייז ןופ ןבױהוצסױרַא ךיז ױזַא יוװ געוו ַא ןכוז זומ שטנעמ רעדעי --

 ביוא ,ךיוה רעד ןיא ןסײרסױרַא ךיז רע זומ ,טקלניז שטנעמ רעד ביוא ,דנַאטש

 טשינ רע רָאט ,ןעקניז םייב רע טלַאה ;ןייגרעטנוא ןצנַאגניא רע טעוװ ,טשינ

 גנוי טזיב ,הכרב ,וד .טעּפש רָאג .ןרעוו ןעק סע ;טונימ עקירעביא ןייק ןרילרַאפ

 ַא טריפעג ןבָאה ןליוו ןוא ץרַאה ןייד .ריד רַאפ ןפָא ןענעז ןטלעוו עצנַאג ןוא

 :ערעדנַא סָאד ןעמוקייב טנעקעג טשינ טָאה סנייא ןוא ריד ןיא ?גנַארעג

 .רעדמערפ ,ייטשרַאפ ךיא ---

 ןיא רעבָא טָאה רע .ןריולרַאפ ךס ַא טָאה רַאטַאנעביא לאומש ךיוא --

 רעד ןופ חוכ רעד .טצישַאב ןייז לָאמעלַא טעװ רע .השודק ןופ ןקנופ יד ךיז

 וצ רעצכעוט ןוא םישעמ עלַא ןופ רעקרַאטש זיא םַאטשּפָא ןייז ןוא טייקילייה

 ,טריפעג טרעוו רע עכלעוו

 ױזַא יװ טשינ רעבָא סייוו ךיא ,רימ טסייה ריא יוװ ןוט לעוװ ךיא ---

 .ץלַא סָאד רעביא טזָאל ןעמ

 ! הכרב טזומ וד ---

 ןקילב ענייז טימ טָאה רע .טפַארק ןגָארטעג ךיז טָאה טלַאטשעג ןייז ןופ

 רעטציא .זיא רע .רעמיצ עכעליולב-לקנוט עניילק עצנַאנ סָאד ןעמונענמורַא

 רעד ךיז טָאה ױזַא -- טלַאטשעג עכעלנייוועג סָאד יו ,רעכעה ,ךיוה ןעוועג

 לופ ןעוועג זיא םיא םורַא ץלַא ןוא טלַאטשענ ןייז --- טכודעג ןהכרב רעניילק

 רעד יו ןגיוא יד םימ ןעזעג רעדָא ,טכודעג ריא ךיז טָאה סע .ןגייווש ---

 -ירעיורט ַאֹזַא .ןגיוא יד ןופ םיא ןעניר ןרערט ,טנייוו ןַאמ רעכיוה רעדמערפ

 "עצ ױזַא רע זיא סָאװרַאפ .ןעזעג טשינ רעטָאפ ריא ייב וליפא יז טָאה טייק

 | ? טקיטייוו

 ןעמונעג רעדיו רע טָאה -- עלעקניוו ןדעי ןיא םירוסי ליפ ױזַא ---

 רָאנ ,שיילפ ןוא טולב ןופ שטנעמ ַא ןסיירעצ ייז ןענעק זיולב טשינ --- ןדייר

 ןדעי רעביא ,טקיניײּפעג טרעוו רעדעי ,ןכַאמ בורח ייז ןענעק טלעוו עצנַאג ַא

 ןייק ןריפ טשינ ןעמ ןעק םינכש ערעזדנוא טימ .טייקטסיוו ןוא ןברוח ---

 סָאװ .סַאה ,האנש טימ טליפעגנא ךָאנ ןענעז ןוא ןדייל ייז ךיוא ,תומחלמ

 ?ןייז טעװ

 ךיז טָאה יז .ןבעל ןוא בייל ריא ןיא ףיט ןיירַא זיא סנייז טרָאװ סעדעי

 ןוא ןעקנַאדעג עריא טנעייל ,ץלַא טסייוו סָאװ ןדמערפ םעד רַאפ ןקָארשעג

 יז .טוג שילרעטסיוא ןעועג זיא סע .טרַאװנגעק ןייז ןיא גנוזענעג טליפ

 -מייה זיא סע .קיבייא לביטש ןעמערָא םעד ןיא ןייז ָאד לָאז רע ןלעוו טלַאװ

 | ,קיאור ױזַא ןוא םערַאװ ,ךעל
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 ןכעגעג טָאה רַאטַאנעביא ?אומש .ןייא ךיז ןליטש ןטייקנַארק יד --
 םעניא סע וט ,יפַאס ןייק ןזָאל ךיז ןוא ןלייאוצ ךיז טספרַאד וד ,תואופר עטוג
 -ננעק טשינ ךיז טעװ יז .ןייג ךיז טזָאל וד ןיהואוו ןעמַאמ ןייד גָאז ,ןגרָאמירפ
 .ןליטעּפשרַאפ טשינ רעדיוו טסלָאז עז .הבוט ןייד ןלעטש

 ,ןקיטעּפשרַאפ טשינ לע ךיא --
 קע םענעי ןיא טרָאד .ץלַא ,ןטוג םוצ ןרעוו טריפעגוצ לָאמַא טעװ ץלַא

 -ַאג ,ןעגנַאזעג ןעגניז ,ךיז ןעיירפ ןשטנעמ .הדועסדןסּפעש יד ןָא טייג טָאטש
 רע .ןטוג םוצ ץלַא ךיוא טניימ רע .שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא זיא דיאַאס לַאמ
 -עצ א רעבָא ,טכַאמ ,םוטכייר טָאה רע .םירוסי טימ ןגָאלשעג ךיוא טרעוו
 ,םיא םורַא ןוא םיא רעביאי טגיל טייקנסיר

 ... יז ?אקסומ רעטכָאט ןייז ןגעוו טסייוו ריא ---

 ןוא ףרַאש טקַאהעגּפָא טָאה רע -- ריא ןגעוו טשינרַאג סייוו ךיא --
 -עּפשרַאפ ןוא ,עז ,ןייג וצ טייצ ןיימ זיא רעטציא .טשינרַאג -- ךעלקיטייוו
 8 | .טשינ קיט

 ךיז טקוקעגמוא טשינ ,ריט רעד וצ טירט עקיטסַאה טכַאמעג טָאה רע
 ;ןסיורד ןלעקנוט םעניא סױרַא זיא ןוא

 טלָאװעג טָאה יז .טקוקעגסױרַא ןוא רעטצנעפ םוצ ןפָאלענוצ זיא הכרב
 א .טנעקעג טשינ טָאה יז רָאנ ,ןרמערפ םעד ןופ טלַאטשעג סָאד ןּפַאכפיוא
 ןרעיוא עריא וצ .טכַאנ ןעוועג זיא סע .טליהעגנייא סע טָאה טייקיולב עפיט
 .טָאטש טייז רענעי ןופ ןעגנַאזעג ןוא ןעיירשעג-דיירפ טכיירגרעד ןבָאה
 רע סָאװ ,ןַאללַא טביולעג ןוא םינוגינ ןעגנוזעג ,טיירפעג ךיז ןעמ טָאה טרָאד
 רעביא -- ןעמעלַא רעביא טכַאו גיוא ךעלטעג ןייז ןוא טיהַאב ,טצישַאב
 .ץנַאלפ ןוא היח ,שטנעמ

5 

 .הדועס-ןסּפעש עסיורג יד ןָא ןיוש טלַאה טכענ יירד ןוא געט יירד
 -עַלַא טשינ .ןקיטעּפשרַאפ טשינ רָאט ןעמ ןוא טכַאנ עטצעל יד זיא סע

 טימ רעכייב יד ןליפנָא ןעק ןעמ ואוו .תודועס עכלעזַא וצ ַאללַא טקיש לָאמ
 ןיא ץעגרע ןכירקרַאפ ,ןעגניז ,ןצנַאט ןעק ןעמ ,ןעקנַארטעג ןוא ןזייּפש עטונ
 ךיז ןוא רעבייוו עדמערפ טימ רעבירג ןיא ,ןלַאטש ןיא ,ערעטצניפ ןעלקניוו
 טכַאָג רעטירד רעד ןיא ןוא טייצ יד זיא רעטציא ,ןייגליואו ןזָאל
 טזָאל ןוא ןשטנעמ ןופ טייקדימ יד רעביא דיירפ יד לָאמעלַא ךיז טקרַאטש
 | .ךַאוו רעד ףיוא ןייז זומ ןעמ ,ןקיטעּפשרַאפ טשינ םיא

 ןליפא .ןייז וצ רעהעג סע יוװ ןייגליואוו טזָאלעג עלַא רעבירעד ךיז ןבָאה
 טימ ,טעמרַאּפ רענעבירעגּפָא יו רעמינּפ ענעּפמורשעגנייא טימ םינקז יד
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 ןוא ךיז טשעל ןגיוא יד ןיא לרעייפ סָאד ;ץנַאלג ןטַאמ-רעבליז ַא ןופ טיוה רעד

 רענעמ ייס ,טייל עטלַא יר ,ייז .ןרעו ןשָאלעגסיוא ןצנאגניא דלאב טעוװ

 תוחוכ יד רָאנ ,ןסינעג ןלעוו ןופ ?כיימש ןטַאװעשירַאנ ַא טימ ןעיורפ ייס ןוא

 .ןליוו רעד יװ ,רעקרַאטש טרָאפ זיא רעטלע יד ןוא

 רעסעפ ,גרַאװנסע סרעלכייּפש ןוא ןרעמַאק ןופ טּפעלשעג טָאה ןעמ

 ןוא עטלַאק -- עװַאק ,ייט ,ןסַאװק ,ןטפַאז טימ ןגורק ,ןעקנַארטעג טימ

 יּפָארַא ךיז ןטלָאװ טייל עטרעגנוהעגסיוא הנחמ ַא יו ןעוועג זיא סע .עסייה

 .ןקוצרַאפ ץלַא ןליוו ןוא ץעגרע ןופ טזָאלעג

 יר זיא ץרוק לייוו ,ןבָאה וצ האנה ןעמעלַא ןליופַאב טָאה דיאַאס לַאמַאג

 ןוא טיטעּפַא רעד קרַאטש ,טסופ יד זיא סיורג ןוא ךעלגנעגרָאפ ןוא טכַאנ

 ,סיוארָאפ ךיז טסייר ןליוו רעד

 ןעגנַאגעג ןענעז ןייגליואוו ךיז ןזָאל ןופ ןעיירשעג ןוא סרעטכעלעג יד |

 -רַאפ יד ןעוועג זיא סע .טעשטיווקעג ,טעשטירעג טָאה ןעמ .ךיוה ןוא טייוו

 ןוא ןשוק ,דייר עקידניז ןיא טשימעגסיוא ךיז ןבָאה בייוו ןוא ןַאמ .גנוסעג

 .ןודלַאה

 .ןסעגרַאֿפ וצ טשינ הדועס ַא ןעוועג זיא סע

 יא
* 

 .םולח ןיא יו ןעגנַאגעגמורַא זיא ַאלסומ

 ןטָאש ןייק ןענופעג טשינ טָאה יז .טפַאשקנעב ןיא ןעגנַאגעגנייא זיא יז

 סָאװ ,ןעמרַאיל ןוא ןעיירשעג יד ןיא טייקנדירפוצ-טסבלעז ןופ ,דיירפ ןופ

 -בעמ םעד ,רעטָאפ ריא ןופ סאג רעד ןיא ,ףיוה ןיא ,זיוה ןיא ּפִא ךיז ןעומ

 יר טשינ ,ןעגנַאלקיקיומ יד טרעהעג טשינ טָאה יז .דיאַאס לַאמַאג ןקיט

 יבַארַא רעקילדנעצ ןופ ףיוה ןרעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רענעט-קיזומ

 -ערּפשּפָא יד טשינ ,ןעגנַאזעג יד טרעהעג טשינ ,םירָאמזעלק עשידיי ןוא עש

 יד ,תולוק עשיראהעג ,סרעטכעלעג עדליוו ,ןעיירשעג-דיירפ יד ,ןשינעב

 .טרעהעג טשינרָאג טָאה יז .ןפורסיוא ענעסַאלעגסױא

 זיא סָאװ ,עסַאמ רעד ןופ טייקדליוו יד ןעזעג טשינ ןבָאה ןגיוא עריא

 ןעוַארּפ ,ןעמרַאיל ןוא ןכַאל ,ןפיוז ןוא ןסע הדועס רעד וצ ןפיול וצ ןעמוקעג

 דעק ,ןרעמַאק ,ןרעייש ,ןעלקניוו עלַא ןיא קיטש ענעסַאלעגסיױא ,קיטש-רקפה

 .ףיוה ןסיורג ןופ ןשינעטלעהַאב ,ןרע?

 עשיבַארַא יד --- יז ,טלעוו סלאומש ןיא ןבעלניײרַא טלָאװעג ךיז טָאה יז

 םַאטשּפָא ןקילייה ןופ שזַא ,תורוד עטייוו ,עטייוו ןופ ,תסחוימ ַא ,רעטכָאט

 לופ חומ רעד ,קירתועינצ ,רָאטקָאד ַא ,דיי ַא -- רע ןוא ןיילַא אבינ ןופ

 .ןסיוו טימ
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 .רעכיז ןצנַאגניא ןעוועג יז !יא םעד ןיא ,טלעוו ריא ןיא טבעל רע ךיוא זַא

 סָאװ ,טפַאשביל רעד ךרוד בייוו ןוא ןַאמ יו ןדנוברַאפ עדייב ןיוש ןענעז ייז

 טימ ןטפָאהַאב ךיוא ןוא טלַאהנֶא ןוא דיירפ ןבעג ,ןצישַאב קיבייא ייז טעוו

 לווייט רעד תמחמ ,לווייט ןופ הללק רעד טימ ןוא טָאג ריא ןופ הכרב רעד

 ןענעז ייז רעדייא ךָאנ ןוא םוקנעמַאזוצ רעייז ןיא ןפלָאהענוצ ךיוא ךָאד טָאה

 טנַאזעגנַא ןעוועג ןטלעוו עשילמיה יד ןיא טייקטרעשַאב יד ןיוש זיא ןריובעגנ

 .ןןרעטשעצ טיײקטרעשַאב יד ןענעק סָאװ ,תוחוכ עכלעזַא ָאטשינ ןוא

 -שינַאלװייט יד ךיוא טניל מייקכעלטענ רעד ןיא זַא ,טסואוועג טָאה יז

 -יירמוא רעד ןָא ןריטסיזקע טשינ ןעק טייקילייה .טרעקרַאפ ךיוא ןוא ,טייק

 ןוא ןטעמרַאּפ עטְלַא ןיא טנעיילעג ץעגרע סָאד טָאה יז .דניז רעד ןָא ,טייקינ

 -ייז טימ ןיוש ןענעז סָאװ עכלעזַא ןופ ,עכעלטסייג עשיבַארַא יד ןופ רעכיב

 טנרעלעג תודוס יד ןוא ןעלמיה יד ןיא ףיט ,טייוו ,טייוו ןעוועג תוחומ ערע

 .ןײלַא איבנ םענופ

 ,ןפלעה ריא טעוו ַאללַא .ןעגנולעג ריא זיא'ס זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ַאקסומ

 טימ ןביולנ ןשיבַארַא םוצ ןייגרעביא טעוו ןוא ןַאמ ריא ןייז לָאז ?אומש ןַא

 ןייז זַא ,ןפלעה ריא טעוװ לווייט רעד ךיוא ןוא ,ןרעייפ ןוא ןדיירפ ענייז עֶלַא

 ,טשינ רערעדנַא ןייק ,ןיילַא ריא ןרעהעג רָאנ לָאז עביל

 ,רעדיוו ןוא רעדיוו ןוא ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמ ןייא טבעלעגרעביא טָאה יז

 טימ טנעָאנ ןעוועג זיא יז סָאװ ,טכענ ייווצ יד ןופ ןחעש רשפא ,ןטונימ יר

 סָאד ,דיירפ ןוא קערש ןייז ,םעטָא ןייז טליפעג טָאה יז ,רַאטַאנעביא לאומש

 רע .ור ןייק ןבעגעג טשינ ןוא טלינײּפעג טָאה סָאװ ,ןטילבעג יד ןופ רעייפ

 .ביל קרַאטש ,ביל תמא ןַא ףיוא יז טָאה

 .ןעגנערב וצ רעהַא ָאד רעדיוו םיא ױזַא יו רענעלּפ טכַארטרַאפ טָאה יז

 ןסייה טנעקעג טלָאװ יז .יפַאס ןייק ןרָאפ טפרַאדעג יז טלָאװ ךעלטנגייא

 ,ןטרָאד ןייז יז ןעק העש יירר ןיא ןוא דרעפ עטסעב יד טימ ןגָאװ ַא ןענַאּפש

 טזומעג טלָאװ רע .טזָאלעגּפָא רעמ טשינ םיא ןוא טכוזעגפיוא םיא טֿכָאװ יז

 יז .זיוה ןייפ ַא ןבעגקעװוַא םיא טעװ רעטָאפ רעד ןוא רעהַא ָאד ןעמוקקירוצ

 . ..רַאטַאנעביא רָאטקָאד םעד ןופ בייוו יד ןייז טעוו

 טָאה יז ,הדועס רעד ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז טייצ עצנַאג יד טָאה יז
 -עג טרעכיורעג ,רעמיצ ןגייא ריא ןיא ןסָאלשעגנייא ןהעש ענעצנַאנ רַאפ ךיז
 טייקפיט רעד ןיא טקוקעג ,רעטרעוו עכעלדנעטשרַאפמוא טלּפערּפעג ,ןצריוו

 םעד ףיוא ןגעלעג ,ךעלּפעקךןגנַאלש טימ טריטנעמַאנרָא ,?גיּפש ןטלַא ןַא ןופ

 .טייהרעקידנכַאװ טמולחעג טָאה יז .רעמיצ ןופ טעב ןקירעדינ

 טשינ ןוא ריא וצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ טנייה טָאה זיוה ןיא רענייק
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 ןייז טכוזעגסיוא דיאַאס לַאמַאנ טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .תומולח עריא וצ

 .ןטלָאשרַאפ ןוא טשטנעבעג זיא סָאװ יד ,רעטכָאט עטבילַאב

 זַא ,ץלַא ןוטעג טָאה רע .רעמיצ ריא ןיא ןזייווַאב ןטלעז ךיז טגעלפ רע

 -עג ךעליירג טָאה רע .זיוה ןופ טרעדנוזענּפָא ,ןיילַא ןייז טשינ לָאז אלסומ

 -רַאפ ריא ןוא ןעגנוטסולג ,תומולח עריא ,ןשינרעטנָאלּפ-חומ עריא טסואוו

 .לווייט ןטימ גנודניב

 -עט ןבעוו טימ ןעמונרַאפ ןייז לָאז יז טריפעג ױזַא קידנעטש טָאה רע
 ןיא ,ךיק ןיא ןעמונרַאפ ,ןעײרעלַאמ ןוא ןעמולב ןעיינסיוא טימ ,רעכיּפ

 ,רעקיצפופ יד ןיא ענייא ,דיאַאס לַאמַאג ןופ רעבייוו יירד יד ,רעמָאק-זייּפש

 -רַאּפ רענעבירעגּפָא יו טיוה רעטשטיינקעצ טימ ,םינּפ קידנענַאיװ ַא טימ

 יד ןיא עטייווצ יד ;סעציײלּפ עקיציּפש ,טסירב ענעלַאפעגנייא טימ ,טעמ

 -ץרַאװהש ,בייל ןיא טייקשירפ ,טכיועג ןפיוא טייקשירפ טיס ,רעקיצרעפ

 ,זדלַאה ןרעביא ץייר ,ליומ ןרעביא ץייר ,טיוה רענעדייז ,ןגיוא עקידרעייפ

 -- עטירד יד ;טייקפייר עכעלבייוו עלופ ,ןקַאב ןוא זָאנ רעביא טיײקטרַאצ

 ןַא ןופ רעטכָאט יד ,לדיימ עשיבַארַא עקידנעילב עטרַאצ ַא ,טלַא רָאי ןצכעז

 הנתמ א ןרָאװעג טקישעגוצ זיא סָאװ ,םולב ַא ,רעלדנעה-תומהב םענעעזעגנָא

 .רעטלע םענייפ ַא ןופ ןוא סטוג ןופ ןסיוו לָאז רע ,םיא רַאפ

 טימ ,רענייז בייוו רעטייווצ רעד ןופ רעטכָאט יד ןעוועג זיא ַאקסומ

 -עג זיא ַאקסומ .ןרָאי-ילב עטשרע עריא ןיא טַאהעג הנותח טָאה רע רעכלעוו

 ןוא טייקפייר רעד טימ ,טייקנייש רעד טימ ייס רעטומ רעד ןיא ןטָארעג ןעוו

 .טפַאשגולק רעד טימ ייס

 -ַאג ייב טצעשעג ןוא טבילעג ןעוועג זיא ,עמַאמ סאקסומ יו טוג ױזַא

 ,בִיוו ַא ןעועג םיא ןיא יז לייוו ,ייווצ ערעדנַא יד יו רעמ דיאַאס לַאמ

 ,ןייוו גורק רעלופ ַא ןופ טייקלופ רעד טימ ןטָאבעג טָאה איבנ רעד יו ױזַא

 ןופ ?גיּפש ןיא ןייוו ןעוועג םיא רַאפ ַאקסומ זיא ױזַא ,ןייוו רעכעלרעדנואוו

 .רעטכָאט ַא

 .ןגלָאפ רָאנ םיא ליוװ יז ןעוו .עצנַאג ןטלעוו טיובעג ריא ףיוא טָאה רע

 יר ןיא גנוי םענעסירעגּפָא ןַא ןיא ךיז יז טבילרַאפ טָא .טשינ טייג סע רָאנ

 טסייוו דלעפ ןיא טניוו רעד טשינ ןוא זיא רע רעוו טסייוו יז טשינ ,גרעב

 ַא ,רָאטקָאד ַא עקַאט ,דיי ַא ןיא ךיז יז טבילרַאפ טָא ןוא ,זיא רע רעוו

 ריא בילוצ לָאמַא טעװ רע זַא ,ליצ ַא עקַאט טָאה יז ;רעטנרעלעג ַא ,רעגנוי

 ,ףושיכ טוט ןוא יז טמענ ראג טָא .לייוורעד רעבָא ,ןביולג סַאללַא ןעמעננָא

 ,ןיילַא םיא טמסרַאפ :עטסגרע סָאד רָאג טָא ןוא רעטסייג עזייב סױרַא טפור

 םיא רעביא טכַאװעג טָאה גיוא סטָאג סָאװ ןעוועג זיא סנ ַא .ןדיאַאס למַאג

 .טיוט ןקיטייצירפ ןייק ןזָאלרעד טשינ ןוא
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 ןַא ,עטמולחרַאפ ַא יז ןפַארטעג ,רעמיצ ריא ןיא ןעמוקעגניירַא זיא רע

 ,עטריטלַאזקע

 טניּפש ןוא ןעמעלַא ןופ טרעדנוזעגּפָא רעטכָאט ןיימ ךיז טָאה סָאװ ---

 ? טײקמַאזנייא ןיא ןעקנַאדעג ,תומולח

 . ןעגנומיטש עכלעזַא בָאה ךיא זַא ,טסייוו רעטָאפ ןוא רַאה ןיימ ---

 -ַאלפ גנַאזעג ןוא דיירפ ,רעטכָאט ןיימ ַאקסומ ,טוג טשינ זיא סע ---

 -נייא רָאג ךיז טסָאה ,רעטכָאט עטבילַאב ןיימ ,וד ןוא זיוה ןיימ םורַא ןרעט

 | .טײקנײלַא ןיא ןסָאלשעג

 ךיא .דיירפ ןיא בע? ךיא טרעקרַאפ .רעטָאפ ןוא רַאה ןיימ ,ןיינ --

 .ןיימ .ןענרָאצ טשינ לָאז רע ןטעב םיא ןוא רעטָאפ ןיימ ןסיוו ןזָאל טלָאװ

 .ןריפסיוא םיא זומ ךיא סָאװ ,ןַאלּפ ַא טָאה חומ

 םעניד ַא ןיא ,עיַאבַא רענעדייז רעסייוו ַא ןיא טליהעג דיאַאס לַאמַאג

 םעד ןגיובעג טָאה ,רעקיטלַאטשעג ַא ,רעכיוה ַא ,ּפָאק ןפיוא ןַאברוט ןסייוו

 :טגָאזעג טָאה יז ,רעטכָאט רעד ןופ דייר יד רַאפ ּפָאק

 ןזָאל ךיז ןוא דרעפ ןיימ ןעלטָאזנָא ךיא לע םורַא געט ייווצ ןיא ---

 ,יפַאס ןייק

 ? רַאטַאנעביא לאומש וצ ---
 אי --

 ? דניז עסיורג ַא זיא סע זַא ,טכַארטעג רעטכָאט ןיימ טָאה ---

 .טבכַארטעג ---

 ןיימ ןוא זיוה ןייס ןכערבנייא טעוו סָאד זַא ,אקסומ וטסייוו יצ ---

 ? טנוזעג

 .שרעדנַא טשינ ןעק ךיא ---

 -נָא זיא סע זַא ,ךעלגעמ .ליצ ןטייוו ןייד ןופ טגָאזעג רימ טסָאה וד --

 -ביל טימ לופ זיא ץרַאה ןייד לייוו ,ןַאללַא ןופ ןליוו רעד זיא סע .ןעמונעג

 ןייז וטסעוו ןעשעג טעוװ סָאד ויב .טשינ רעבָא טסרָאט וד .םיא וצ טפַאש

 ןיא ןבעל ןעק שיפ רעד גנַאל יװ טשינ טסייוו רענייק .דניז ןופ ץענ ַא ןיא

 .ץענ רעד

 ,רעטָאפ ןוא רַאה ,תמא זיא ץלַא --

 טשינ טויב וד רעבָא ,ביל םיא טסָאה וד זַא סייוו ךיא .ךיז ןכערַאב ---

 | ,טסעניגרַאב רעניילק רעד רַאפ טשינ זיא רעֶלדָא רעד .םיא רַאפ

 .ןַאמ ןיימ ןייז טעוו רע ןוא זיא רע .ןפלעה טשינ ןיוש טעוו סע --

 ןיא סע .זיוה רעזדנוא ףיוא ןייּפ ןוא קילגמוא טסגנערב וד ,אלסומ ---

 -עג ןיימ טימ ,סטוג ןוא בָאה ןיימ טימ ךיז ןעיירפ עֶלַא ,הדועס ןיימ טנייה

 ,רעקיבולג-טשינ ,רעקיבולנ ,רעניד ןוא רַאה ,טלַא ןוא גנוי -- עֶלַא ,טנוז
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 ןַאס א רַאפ ןעוועג בירקמ וטסָאה בייל ןייד .ןטָאש ןיא טסייטש וד זיולב

 ,רענייד ןייז טשינ רָאט סָאװ

 ,רעניימ ןייז ןזומ טעוװו ןוא געמ רע ---

 ! ןַאללַא ןופ ןליוו רעד טשינ זיא סע ,אקסומ ---

 ! ןליוו ןייז ןגעק ןייג ךיא לעוו --

 | ,ןדייר טשינ ױזַא טסרָאט ---

 ךעלמייהמוא טנערבעג ןבָאה ןניוא עריא .טמַאלפעג טָאה טכיזעג ריא

 רעטָאפ רעד .דנַאטשוצ ןטריטלַאזקע ןַא ןיא ןעוועג זיא יז .טמולחרַאפ ןוא

 | .ןקָארשעג ךיז טָאה

 טשינ טָאה רַאטַאנעביא לאומש וצ טפַאשביל ןיימ .ןדייר געמ ךיא ---

 ןייז לחומ רעטָאפ ןיימ רימ לָאז ןוא םיא טימ ןדנובעג ןיב ךיא ,ץענערג ןייק
 .דייר יד רַאפ

 זיא ּפָאק רעד .ןגיובעגנייא טציא ךיז טָאה רעּפרעק סדיאַאס לַאמַאג

 סעּפע טָאה ּפָאק ןפיוא שוברַאט רעטכייל רעניד רעד ,רעווש ןרָאװעג םיא

 ךעלטנגייא ןיוש טָאה רע :טרעמַאהעג ןבָאה ןעקנַאדעג יד .טרעװשעגּפָארַא

 סע .ןעװועג ָאד זיא רָאטקָאד רעד סָאװ טכענ יד ,ןסיוטשעגנָא ךיז סעּפע

 ןףענעבנג ןיא קידלוש זיא זיומ יד טשינ .ריא ןופ דלוש יד טשינ רשפא זיא

 -לֹוש ןיא ןטלַאהַאב וצ הבינג יד טיירג זיא סָאװ שינעטלעהַאב סָאד רָאנ

 םיא סָאד טָאה ,זַארַאגַאמ ןופ דיי ַא רענייא ,ץעגרע ךיז טגָאז ױזַא ...קידי

 פוס ַא ןעמענ זומ סע .רענעי רָאנ ,קידלוש זיא ַאקסומ טשינ .ןבעגעגרעביא

 . . . םעד וצ

 ריאַאס לַאמַאנ טָאה --- ןרעה ייז סָאװ טשינ ןביולג ןרעיוא עניימ ---

 םעד רַאפ .טייוו טייג המקנ ןייד .ןקערש ךימ וטסכַאמ סָאד --- טמורבעג

 -ַאב רעד ןייז לֵאֹז רע גרעב יד ןופ גנוי םעד טזָאלרעד טשינ בָאה ךיא סָאװ

 .רעטרעש

 ,ָאי רשפא ןוא םענעי ןופ טשינ רעמ ןיוש טכַארט ךיא ! ןיינ ,ןיינ ---

 ַא טימ ,ןדעמכַא ןופ טלַאטשעג עצנַאג יד טָאה רַאטַאנעביא ל?אומש רעבָא

 ְו .טייקסיורג ,ןסיוו ,המכח ןופ גָאלוצ

 -פיוא םיא ןעימַאב ךיז לעװ ךיא ,ןיימ ךיא .קירוצ טמוק דעמכַא ןעוו --

 ןייז טשינ טשוו קעלפ רעד .םיא טימ ןדניברַאפ ךיז טסעוו וד ןוא ןכוזוצ

 ...םענעגייא ןייז ןוא דובכ ןיימ ןגָארט טעוו רע .סיורג

 ןיימ טימ זיא רע ,לאומש :ןעוועג הדומ ריד רַאפ ךיז בָאה ךיא ---

 סָאר ,הנבל רעד ןופ רעבליז סָאד ,טכענ ייווצ ןענעז תודע ,טשימעג טולב

 ,ןייּפ ,טייקליטש ןופ ןהעש ,טכַאנ עבלַאה ךָאנ טעּפש ?זייא ןופ רעטכעלעג
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 -ןגרָאמירפ רעטשרע רעד ךיוא ןוא תודע עניימ ןענעז סָאד .סונעג ןוא עביל
 . ..טעשטעמ ןופ למערוט ןפיוא ןיזדואעמ ןופ ףור

 טסעוװ ,קידריוומוא זיא סע .דייר טימ ךיז טסרעטנָאלּפ וד טייוו יו ---
 .טלעוו רעד ןופ ןרעוו ןטינשרַאפ

 -ַאלוװייט יד ךיוא ,טייקסטוג יד זיא ַאללַא ,רעטָאפ ,דייר ןענעז סָאד --
 ייוצ ןופ ליּפׁש ַאזַא ביל ןבָאה רעטעג יד .טייקסטוג ךיז ןיא טָאה טייקשינ
 ןייּפ ןיא ,גנוסעגרַאפ ןוא םונעג ןיא ,ךיירפ ןוא עביל ןיא ןשטנעמ עדמערפ
 טָאג רעשידיי רעד טשינ ןוא ַאללַא טשינ ,ןענרעצ טשינ ןלעוו ייז .הללק ןוא
 .ןשיווצ טנַאוװ ןייק טלעטשעגי טשינ רעכיז ןוא ןפַאשַאב סָאד ךָאד ןבָאה ייז
 'ןיא טָאה רענעי ןוא טָאג ם ע ד ןצרַאה ןיא טָאה רע לייוו ,ןַאמ ןוא יורפ
 ייז ,ןברק ַא זיא דניז .ןענרעצ טשינ ןלעוו ייז .טָאג ר ע ד 2 ַא ןַא ןצרַאה
 ןענעז דייר עניימ .רעטָאפ ןוא רַאה טשינ ךיז רעזייב .תונברק ןליוו
 ...עתמא

| 
 -רַאפ ַא יו ,קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ןרעביא ןפָאלעג זיא דיאַאס לַאמַאנ

 טוב סָאד ,טרעמַאהעג םיא טָאה חומ ןיא .ןפָאלעג רע זיא בייל רעטעדנואוו
 -רַאפ יז ףרַאד רע .עקידניז ַא זיא רעטכָאט ןייז :םיא ןיא טכָאקעג טָאה
 -עג ןעק ןוא רעקילייה ַא ךָאד זיא פיצ ריא ? ױזַא יו רָאנ .זיוה ןופ ןביירט
 םוצ ןרעוו טרעקעגרעביא ךָאד ןעק רַאטַאנעביא לאומש רעד :ןרעו טקילייה
 ןוא ןייש זיא יז .ןכיירגרעד סָאד ןעק רעטכָאט ןייז .ןביולג ןשינַאדעמכַאמ
 רעבירעד טָאה רע .ןעגנַאלרַאפ עריא ןפרַאװרעטנוא ךיז טעװ ןַאמ רעדעי
 -רַאפ ןוא טציירעצ זיא יז ,ריא טימ רעטציא ןדייר וצ טשינ רעמ ןסָאלשַאב
 .טמולח

 .רעמיצ ןיא טרעדנוזעגּפָא טשינ ,טסעג יד ןשיווצ ןייז וטסגעמ ךָאד --
 ךיא .ןילַא ןייז ךָאנ ליוװ ךיא .רעטָאפ ןוא רַאח ןיימ ןייג טסנעק וד --

 -רעד וצ רימ רַאפ געוו ןיא ןייטש טשינ טעװ ךַאז ןייק זַא ,זיולב/ ריד גאז
 .רעניימ זיא רע .רַאטַאנעביא ?אומש ןכיירג

 רעטכַאט יד טָאה רע .ןצייר טלָאװעג טשינ רעמ יז טָאה דיאס לַאמַאנ
 .טסעג יד וצ סױרַא זיא ןוא ,רעמיצ ריא ןיא ןייֵלַא טזָאלעגרעביא

 טונימ רעד ןיא טָאה רע .טרעװשַאב ןעוועג םיא ייב זיא טימעג סָאד
 ןַא זַא ,טנַאעג טָאה רע .ןגרָאמ ןייז טעוװ סע סָאװ ןסילשַאב טנעקעג טשינ
 הללק ַא סעּפע ,טניזעג-זיוה ןייז ףיוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןָא ךיז טקור קילגמוא
 ,טרעיול

 ןייז בילוצ ןיוש טָאה רע ,ןוט וצ סָאװ טסואוועג טשינ ךיוא טָאה רע
 ןעוועג םיא ייב זיא לָאמ עכעלטע ןיוש :טקיטעּפשרַאפ לסיבַא טייקנַארק
 ענייש סָאד ,עלעגיצ רעד ןגעוו טלייצרעד םיא ןוא ןכרש-טָאטש רעד ןיסַאכ
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 רַאפ טעװ ןוא ןירַא זיוה ןיא ןעמענניירַא ךיז טכיר רע סָאװ ,ַאטימַאס לריימ

 םעד ןופ זיוה םעניא ןעזעג לדיימ סָאד טָאה רע .,דיירפ ןוא ור ַא ןייז םיא

 יד יװ ןגיוא עצרַאװש עסיורג ייווצ טָאה יז .ליאַאמזיא רעלדנעה-סקַאלפ

 םיא ייב ןסקַאװ סָאװ ,ןשרַאק יד יוװ רָאג רעדָא ,טייצ טסברַאה ןיא ןעמיולפ

 רע זיא ,םינּפ ןופ גנוליהרַאּפ יד ןעמונעגּפָארַא לָאמנייא טָאה יז .ןטרָאנ ןיא

 -כָאט ןייז ןופ טייקנייש רעד טימ ןכילגרַאפ יז טָאה רע .טפילברַאפ ןבילבעג

 יענעי ןוא טלַא רָאי קיצנַאװצ דלַאב ןיוש זיא רעטכָאט ןייז רָאנ .ַאקסומ רעט

 םעד ,ןליאַאמזיא ןסיוו טזָאלעג ןיוש טָאה רע .רָאי ןצכעז םיוק זיא ,ַאטימַאס

 זַא ,ןסיו טזָאלעג רע טָאה ןכדש םעד ךרוד ,ןַארפיא ןופ רעלדנעה-סלַאלפ

 םעד ןלָאצַאב וצ ,רעצישַאב ריא ןייז וצ :תוחטבה עלַא יד ףיוא טײטשַאב רע

 -לּפע טימ ךעלסעפ יירד ,ןסּפעש םקעז ,רעקיטשידלָאג יירד ןופ ,זיירּפ ןלופ

 עכעלטע ןוא ןרעמַאק יד ןיא םיא ייב עטסעב יד ןופ ,ןעלזייא ןעצ ,טפַאז

 | .לגיצ עטנערבעג טהעדנוה

 זַא ,טלעפעג סָאד טָאה לפיוו .ךעלגנעגרַאפ ןוא ץרוק ױזַא ךָאד זיא ץֿכַא

 -ַאטשעג טוט רער זיא לָאמ רעטנזיוט 4 ןברַאטש לָאז ,דיאַאס לַאמַאג ,רע

 ַאללַא רֶאנ ,טלעוו רעד ןופ ןעמענוצ םיא טלָאװעג ןוא סנּפָאקוצ םיא ןענ

 ןטרַאװ טשינ לָאז רע זַא ,ןליוו רעד רעכיז ךיוא סע זיא ,טצישַאב םיא טָאה

 ךָאנ דלַאב ,ָאי .ןירַא זיוה ןיא ךיז וצ ןַאטימַאס ןעמענניירַא ןוא גנַאלדוצ

 ...ןייז סע טעוװ הדועס רעד



 לטיּפַאק רעטכַא

 רעײנ
 -עג ןעמ טָאה ןצַאקרוטש .ףיוה ןרעביא ןרָאװעג טגיילעצ ןענעז ןרעייפ

 .פמיח םוצ זיב ןגיטשעג זיא דיירפ ןוא הדועס ַא ןופ למוט רעד ןוא ןדנוצ
 םעד ןיא ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג טשינרָאג ןיוש טָאה דיאַאס לַאמַאג

 -ןיײרַא ךיז ןיילַא ןיוש טָאה ןעמ .תושר ןייז ןופ סױרַא ןיוש זיא ץִלַא ,למוט
 ןעקנורטעג טָאה ןעמ .ןרעדנַא םעד ןיא רענייא ,סיפ ןוא טנעה ןיא םיירדעג
 -עגסױרַא ןזײּפש ןסערפענ טָאה ןעמ .טביולרעד טשינ זיא סע סָאװ ,ןייוו
 םוצ טעּפעשטעג ךיז ןבָאה רענעמ .סרעלכייּפש ןוא ןרעמַאק עַּלַא ןופ טּפעלש
 ןוא ןגירשעג ,טעשטכָאכעג ,טכַאלעג טָאה קלאפ-רעבייוו סָאד ,קלָאפ רעכייוו
 ךיז טזָאלעג ,ןיירַא שיילפ ןקיד ןיא ןּפיײינק ךיז טזָאלעג ,ןדירפוצ ןעוועג
 יד ןופ ןעגנוליהרַאפ יד ןסירעגּפָארַא טָאה ןעמ ,סעציילּפ יד ןיא ןשוק
 ,ררע רעלָאג רעד ףיוא ףיוה ןיא ייז טימ ךיז טרעגלַאוװעג ,רעמינּפ סרעכייוו

 טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע .ןעגנַאגעצ ןיוש ךיז ןענעז טייל עטלַא יד
 ןופ טקורעגסױרַא זייווקיצנייא ךיז ןבָאה ,ןעלבַאטָאנ ,םיטפוש יד .טנווַא ןיא

 -ַאב ןטלָאװ ייז וליפא ןוא טרעהעגוצ טשינ ייז וצ ךיז טָאה רענייק .ףיוה |
 ןפרַאועג דייר ןעוועג סע ןטלָאװ ,קיטש עווטסייטלוה יד ןלעטשוצּפָא ןליופ
 ,טניוו ןפיוא

 -יוו ,ןעקנַארטעג טימ רעסעפ ןרָאװעג טנפעעג ןענעז רעבָא ןוא רעדיוו
 יד ןופ רעמינּפ יד .ןיירַא למיה ןזיב טעשטירעג ,ןעגנוזעג ןעמ טָאה רעד
 -נשעגּפֶא ןוא ענייש ,עטרַאצ ןוא עקידנענַאיװ ,עטלַא ןוא עגנוי ,רעבייוו
 -רַאפ ןייק רעמ ןעוועג טשינ .ןעמעלַא רַאפ טקעלּפטנַא ןעוועג ןענעז ,ענעד |

 רעבייוו ןוא רענעמ ,ןייגליואוו טזָאלעג ךיז ןבָאה ןדיומ ןוא ןגנוי .ץכעליה
 : .עילַא;ַאכקַאװ ַא ןעוועג זיא סע ,ץענערג עדעי ןסעגרַאפ ןבָאה

 טשינ ןוא םָארטש םעד ןטלַאהקירוצ טְלָאװעג טָאה דיאַאס לַאמַאג |
 | | .טנעקעג
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 -עג םעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא רעטציא ןעוועג זיא ףפוסוי ןוז ןייז

 רעקילדנעצ טימ טיײרדעגניירַא ָאד ןעוועג זיא רע .עילַאנַאכקַאוװ ןוא יירש

 ןייז ןופ תובישח רעד ןיא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה רע ,רעטלע ןייז ןופ ןגנוי

 | .רעטָאפ

 -ַאג םורַא ןוא ןיא טכַאװ סָאװ גיוא סָאד ,ףוסוי רוחב רעשיבַארַא רעד

 ןופ רעריפנָא רעד ןעוועג רעטציא יא ,םירדח ןוא ןגעמרַאפ סדיאַאס לַאמ

 ,רערעדנַאוװ ,רעייג-"קידייל ,סרעפיוז ןוא סרעסערפ ,הנחמ רעטעשויעצ רעד

 -ַארַא עקידובכב עכייר ןופ ןדיומ ןוא ןגנוי ךיוא ןוא ןעננוי-ןסַאנ ,רעלטעב

 -ליואוו טנעקעג ךיז טָאה רעדעי ןוא ךעליירפ ןעוועג זיא סע .ןעמייה עשיבו
 | .גנורעטש םוׁש ןָא טסולגעג םיא טָאה ץרַאה סָאד יװ ןייג

 ,ךיאַאס לַאמַאג ןופ ףיוה םעניא טייקנזָאלעצ ןופ טכַאנ ַא ןעוועג זיא סע

 -ביימש למיה םענופ יולב רעד ןוא הנבל רעד ןופ רעבכליז 'סָאד ןעוו טכַאנ ַא

 ןוא שינעטסולג ןדעי ןיא ןָא טפרַאו ,קערש ןביירטרַאפ ,ןעמעלַא וצ ןעל

 .טייקנזָאלעצ

 ןוא ןייגליואוו ךיז טזָאל ןעמ .טכַאנ ַאזַא ןיא טקוקרַאפ ַאללַא וליפא
 ,םישעמ עזייב ןוא עטוג ןיא טסעגרַאפ ןעמ

 א

 ,טרעטיצענפיוא טָאה ַאקסומ

 ןופ ןרָאװעג טלּפַאצרַאפ ןוא ןוטעג לקַאו ַא ךיז טָאה רעּפרעק ריא

 ,קערש

 ןוא זיא יז ואוו ,זיא יז רעוו ,טסואוועג טשינ טונימ רעד ןיא טָאה יז

 ,ריא םורַא זיא סָאװ

 ךעלּפמעל-ליוא ייווצ ןופ .ןטכױלַאב ?קנוט ןעוועג זיא רעמיצ סָאד

 ןוא עקידנעשטוק ,עקידלּפַאצ ,עלידוועניוב ,ךעלמעלפ ייווצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 ערעייט ןופ תוחיר עכעלרעדנואוו ןגָארטעג ךיז ןבָאה סע .סעּפע וצ עקידנסייר

 טייקלקנוט יד .רעצכעטיירק ןוא ןצנַאלּפ ,ךעלעגענ ןופ ,ןליוא ןוא ןעמופרַאּפ

 ,םימשב ןוא ןצריוועג עקידנרעכיור ,רעכיּפעט ,ןצריוועג ,ןליוא ,רעמיצ ןיא

 ץלַא סָאד -- .,טליהעג סנדייז ןיא ,ןסייוו ןיא יורפ ענייש ,עניילק יד ןוא

 .קיטש עשיטסימ טעװַארּפעג ןרעוו סע ואוו טרָא ןַא סעּפע יו ןעזענסיוא טָאה

 ןביש יד ןופ טייקיולב רעד וצ טנעה עריא טקערטשעגסיוא טָאה יז

 ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב טלָאװ יז יו ,טּפַאכעגקירוצ ייז ןוא רעטצנעפ יד ןיא

 .גנַאלש ַא

 שימייה ןעזענסיוא טָאה סע .רעטצנעפ ןיא ןעזענ יז טָאה טלַאטשעג ַא

 ןעק יז ןוא ןעמואוושענּפָא ןטלָאװ עצנַאג ןטלעוו יו טייוו ױזַא ,טייוו רָאג ןוא
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 ןבָאה ןעקנַאדעג יד .טרעטיצעגפיוא יז טָאה ביוהנֶא ןיא .ןכיירגרעד טשינ ייז
 טשינ ןעק סע .ךעלגעמ טשינ ךָאד זיא סע :ןײרַא ּפָאק ןיא ןוטעג גָאלש ַא
 -עגקירוצ רע ןיא ?רַאטַאנעביא לאומש ,סע זיא רעו !רע זיא סע זַא .,ןייז
 .קידעכַאו טשינ זיא יז ? םולח ַא ראג רעדָא ? דעמכַא סע זיא רעדָא ,ןעמוק
 . ,ריא םורַא זיא סָאװ םעד ןופ סױרַא ,טייקכעלקריוו רעד ןופ סױרַא זיא יז

 "עג ךיז רלַאב ןוא עטפושיכרַאפ א יו רעטצנעפ םוצ טקוקעג טָאה יז
 רעקילדנעצ יד ןופ רענייא רעדָא ,שזַארימ ַא זיולב ןעוועג זיא סע זַא ,טּפַאכ
 ןעיירפ ,סָאג רעד ןיא ףיוה ןפיוא ןבוטש יד ןיא רעטציא ןעילוה סָאװ ןעגנוי
 .ןעמעלַא טימ ןָא טריפ ,רעדורב ריא ,ףוסוי .ןרעװ טנוזעג סרעטָאפ ןטימ ךיז
 ןעיורג ןזיב ןצנַאט ןוא ןעילוה טעװ ןעמ ןוא טעבעג-טנוװַא ןכָאנ ןיוש זיא סע
 רעטָאפ ריא ןעוועג ָאד קירוצ עלייוו ַא טימ טשרע ךָאד זיא טָא .ןגרָאמירפ
 ,קיפג סנדעי רַאפ ןטעבעג ןוא ךיז טהעזייבעג ,טגירקעג, טדערעג ןבָאה ייז ןוא

 ,ףיוה ןופ טשינ זיא ,ןזיווַאב ךיז טָאה טלַאטשעג יד ואוו ,רעטצנעפ סָאד
 ָאד רע טמוק יוװ .רעיומ רעדנילב ַא וצ ,טייז רענעי ןופ ץעגרע טרעהעג סע

 ? ױזַא יו ? רעהַא

 -םיוא טָאה םַאלּפ רעד ,לפמעל-ליוא ןַא ךָאנ ןדנוצעגנָא לענש טָאה יז

 ,ליוא ןקידנקעמש ןטוג ןופ חיר א טײרּפשרַאפ ןוא טרעקַאלפעג

 .ןסירעגפיוא ךיז טָאה רעטצנעפ סָאד

 טימ םינּפ קידנכַאל ַא :רעטצנעפ ןיא ךעלטייד ןעזעג יז טָאה רעטציא

 ,ךעלגנעל םיִנּפ סָאד .?ליומ ןיא רענייצ עקידנעקנַאלב עטנוזעג תורוש ייווצ

 וא רָאה עכעלצרַאווש טימ ןסקַאװַאב עבמָאג יד ,קרַאטש ךעלנעמ ,קידרענייב
 | .סעסנָאוװ

 .ןייטש ןבילבעג ןוא ריט רעד וצ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה יז

 ןייא טימ זיא ןַאמ רעד .רעקיטסַאה טנפעעג ךיז טָאה רעטצנעפ סָאד

 ,רעמיצ ןטימ ןיא ןעוועג גנורּפש

 רעד ;לאומש סָאװ ,ךיוה עבלעז יד .טיובעג-טסעפ ,ךיוה ןעוועג זיא רע

 ךעלנעמ ,קרַאטש ,ץלָאטש ,ןסיררַאפ ּפָאק רעד .רעּפרעק ןופ יובעג רעבלעז

 - .טציּפשרַאפ ןוא טפרַאשרַאפ ?סיבַא ,עכעלגנעל ַא זָאנ יד .קרַאטש

 ,גרעב יד ןיא טרָאד קירוצ רָאי יירד טימ ןעזעגסיוא רע טָאה ױזַא

 ַאזַא .ןעלנורטעג טפַאשביל ריא ,םינּפ ריא טשוקעג טָאה רע ןעוו טלָאמעד

 ,טייקלטיש עקידרעטיצ

 | .קירוצ ןרָאי טימ יוװ ױזַא לוק עבלעז סָאד -- ! ַאקפומ ---

 ןבָאה רעטצנעפ םענעפָא םעד ךרוד .ךעלגעווַאבמוא ןענַאטשעג זיא יז

 .רעטכעלעג ,טייקטיישרַאפ ,תורכיש ןופ תולוק ןסירעגניירַא ךיז
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 טסנעקרעד -- ןעמָאנ ריא ןפורעגנָא רעדיוו רע טָאה -- ! ַאקסומ ---

 ? טשינ ךימ

 :ליטש טגָאזעג טָאה יז .טכיוועגכיילנ ריא ןעמופַאב קירוצ טָאה יז |

 . . .3 וד ,דעמכַא --

 ןבָאה .,זַארַאנַאמ ןופ טייוו טשינ ,טננעג רעד ןיא דָארג ןיב ךיא ---

 .ןעז ךיד ןעמוקעג ךיא ןיב ,טנַאּפשעג סיפ עניימ

 -עג טשינ וטסלָאװ טנגעג רעד ןיא ןעוועג טשינ טסלָאװ וד ןעוו ---

 | ? ןעמוק
 ,ריד ךָאנ טקנעברַאפ ךיז בָאה ךיא --

 רעד יו ?לַאװק םוצ גורק רעד יו ? ךייט םוצ שריה רעד יז ױזַא ---

 ? טסענ רעד וצ לניופ רעדימ

 ,טולב ןיימ ןיא טזיב וד ,רעקרַאטש ---

 .סע טכַאמרַאפ ,רעטצנעפ םייב ןעוועג רעדיוו גנורּפש ןייא טימ זיא רע

 געװַאב-טנַאה ןייא טימ טכַאמרַאפ רע טָאה סנדָאל עטסקינייוװעניא יד ךיוא

 .ריא ֹוצ ןוטעג סיר ַא ךיז ןוא
 .ףיירפ ןוא קערש ןופ טקרַאטשעג ןוא טפילברַאפ ,ךיילב ןעוועג זיא יז

 ,םיא ןיפ טצָארּפשעג טָאה סָאװ ,טייקטנוזעג ןייז ,טלַאטשענ ךיוה ןייז

 ןבָאה ןגעוו עשייוו ,ןזדלעפ ,דלַאװ ,גרעב ,דלעפ ןופ תוחיר יד ןוא דיירפ יד

 .ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה יז .םינּפ ןיא ריא םיא ןופ ןוטענ רַאּפש ַא

 -לייא ייווצ ןשָאלעגסױא ןוא ןטסָאמרַאפ ךיז טנעה יד טימ טָאה רע

 .ךעלּפמעל
 .רעמיצ ריא טליפעגנָא דוס ןוא טייקיולב טָאה טציא

 .עדנרוכישרַאפ ןעוועג ןענעז תוחיר יד

 ,םעטָא טלעפרַאפ ריא טלָאװ סע יו ,טכייקעג טָאה יז

 ,דעמבַא ,ןענַאדנופ קעוװַא ייג ---

 ? סָאװרַאפ ---
 .ןזייוװַאב טשינ רעמ ָאד ךיז טסרָאט וד ---

 רימ טרעצרַאפ ריד וצ טפַאשקנעב יד .ביל ךיד בָאה ךיא .געמ ךיא --|

 י ,רימ ןיא טגניז ןוא

 ,טרַאנעגּפָא ךימ טסָאה ---

 ..ךיא טשינ --

 .וד ---

 יז ןוא ריא וצ ןוטעג סיר ַא ךיז טייקרעווש רעצנַאג ןייז טימ טָאה רע
 ,סמערָא עקרַאטש ענייז ןיא טּפַאכעגניײירַא

 ,טלָאװעג ױזַא טָאה רעטָאפ ןייד ---
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 טגניז ,ןטסגָאז ,רימ וצ ענייד עביל יד .ןגלָאפ טפרַאדעג טשינ וטסָאה --- |

 ? גנַאזעג םוצ טהעהעגוצ טשינ ךיז וטסָאה סָאװרַאפ .ריד ןיא

 ענייז ןופ סױרַא ןסירעג ךיז טָאה יז .םעטָא טלעפרַאפ ריא טָאה סע
 י .טרעפטנעעג טינ טָאה רע .סמערָא

 ,רעמ טשינ ךיז !ייוװַאב ,גרעב יד ןיא קעװַא ייג .טשינ רָאט ןעמ ---

 ,ןעמוקעג ךיא ןיב ריד ךָאנ ,ןעקנירט לַאװק םוצ ןעמוקענ ןיב ךיא ---

 ןוא טפַאשקנעב טימ לופ זיא לַאװק רעד ,טמסרַאפ זיא לַאוװק רעד ---

 | ,ןרעדנַא ןַא וצ דיירפ

 יז .םעטָא טלעפראפ ריא טָאה סע .םינּפ ריא וצ ןלַאפעגוצ זיא רע
 .טנעקעג טינ ןוא ,ןעיירש טלָאװעג טָאה

 ךיא ןעוו ,געט ענעי טניז -- טעשטּפעשעג רע טָאה -- ַאקסומ --

 ןייק טשינ רעמ ךיא בָאה ,גרעב יד ןיא עטעשזדנַאלברַאפ ַא ןעזעג ךיר בָאה

 לו םעד ןיא ,טלַאטשעג ןייד ךיא עז ?דיימ רעדעי ןיא ,יורפ רעדעי ןיא ,ור

 טסיב וד .ןייוועג ןייד ,דייר ענייד ,רעטכעלעג ןייד ךיא רעה יורפ רעדעי ןופ
 טסעוו ןוא גרעב יד ןיא ןענַאדנופ רעטציא ןעמענקעװוַא ךיד לע ךיא .עניימ

 | ,רימ טימ ןייז

 . . . טעּפש וצ ---

 ןפיל יד ןוא ןכַאלפ-טנַאה ייווצ ענייז ןיא ןטלַאהעג ּפָאק ריא טָאה רע

 ןבָאה עצרַאװש ענעזָאלעצ -- עריא רָאה יד ,ןּפיל ענייז וצ טקירדעג עריא
 : ,טנערבעג

 ַא זיא סע .ןשטנעמ טימ לופ זיא ףיוה רעד ,דעמכַא ,קעווַא ייג ---

 ,ןרָאװעג טנוזעג זיא רעטָאפ ןיימ לייוו ,הדועס

 -ונרַאפ ןענעז עלַא .ןעמוק וצ טוג ןעוועג זיא טייצ ַאזַא ןיא עקַאט ---

 ןוא טצנַאט ןעמ .ןשטנעמ טימ טקַאּפעג זיא ףיוה רעד .לופ זיא סַאג יד ,ןעמ

 ,טנניז ןעמ

 ,ןליוו סַאללַא טימ --- |
 .ןיירַא םינּפ ןיא ריא טכַאלעצ ךיז טָאה רע

 ? וטסכַאל סָאװרַאפ ---
 ,תודע ןַא רַאפ טָאג לָאמעלַא טסמענ ---

 ,פווייט םעד רעדָא --
 רעטכייל ןייז ריד טעוװו סע .ַאקסומ ,?לווייט םעד סיוא רעסעב ביולק ---

 .רעמעווקַאב ןוא

 .דעמכַא ,דניז טימ לופ ןיב ךיא ---

 .טכבַאלעצ ךיז רע טָאה רעדיוו
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 ןצנַאג ןייז זיא רעטָאפ ןיימ' ? דניז ןעד זיא סָאװ .דניז ןופ טסדער וד --
 ,דניז ןופ טרערעג ךיוא טָאה רע .ךעלקילגמוא .דנילב ןעוועג ןבעל

 ,יינ רעטציא .טעּפש וצ ןעמוקעג טסיב וד .דעמכַא ,נולק .טסיב וד -- .|

 -עג ןיא ,יירעפייפ ןיא סיוא טייג טניוו רעד יוװ ױזַא ןענַאד ןופ דניוושרַאפ

 .םעטָא ןייז ןופ טייקשירפ עליק יד זיולב טביילב סע ןוא גנַאז

 ,טעב ןקירעדינ םעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא יז טָאה רע

 ,ריירפ דעקידנזיורב ןיא טכַאלעג טָאה טייקיטומטוג ןוא טיײקרַאטש ןייז = |
 טשינ טפַאשקנעב ַא ןיא ,יורפ רעטרַאגעג רעד ךָאנ רעגנוה ןופ שינעלּפַאצ ַא

 .ןלעטשוצּפָא טשינ גנורַאג ןוא ןליוו ַא ןיא ,ןעמיוצוצנייא

 .ביל רעמ טשינ ךיד בָאה ךיא .ףליה ךָאנ ןפור ?עוװ ךיא ! דעמנכַא --

 טלַאפ סָאװ לדנייטש ַא ,בעווש-?גיופ ַא ? טּפַאשביל ןעד זיא סָאװ --
 דיירפ ַא ,טניוו ןופ ןפייפ ַא ,טכַאנ רעד ןיא יירשעג ַא ,זדלעפ ַא ןופ ּפָארַא
 | | | | .. . בייל ןיא

 ? רעטרעוו ענייש עכלעזַא ריד וצ ןעמוק ןענַאװנופ ==

 ןיא מיה םוצ טדערעג ,טעטש רעביא טרעדנַאװעג ,רעכיב טנעיילעג --- |

 ,טפַאשגולק ןייז ןוא טניוו ןופ דייר יד טרעהעג ,טכענ עפיט יד
 .לקניוו ןדעי ןיא טקעוועג ךיז טָאה טנוװָא ןופ טייקיולב יד

 טבַארטעג טָאה יז .םיא ןופ טלַאטשעג סָאד ךיז ןופ ןכירטרַאפ טָאה יז

 לופ ןענעז רָאטקָאד םעד ,םענעי ןופ דייר יד ױזַא ,רַאטַאנעביא לאומש ןנעוו

 ןייק ןופ טשינ טסייוו רעד ,ץלָאטש זיא ןוא ךיז טקערש רענעי .המכח טימ

 | ,םיא טמוק סע סָאװ ךיז טמענ רע .ןַאמ רעטסיירד ַא זיא ,קערש

 -ןַאוע; בָאה ךיא .ןענַאד ןופ ןעמענקעװוַא ךיד לע ךיא ...ַאקסומ ---

 רעגַאכ ךיא .ריד ךָאנ ןוא ריד וצ ןעמוקענקירוצ ןוא ןליימ רעטרעדנוה טרעד

 .ךיד

 ! ַאללַא ןופ ןליוו רעד טשינ זיא סע---

 : טגָאזעג ןוא טכַאלעג טָאה רע

 ? לווייט ןופ ןליוו רעד סע זיא ---

 ! טשינ סייוו ךיא ---

 ייז .רעקיטסַאה ןוא רעקרַאטש ןעוועג ןענעז ןסיורדניא ןעיירשעג יד

 -עגניירַא ךיז ןבָאה ןעיירשעג יד ןיא .טייוו ןוא טנעָאנ ןופ טרעהעג ךיז ןבָאה

 רעד ןופ תולוק ךיוא .ןעיִאו ןוא ןעשזריה ,למעק ןוא ?זייא ןופ תולוק טשימ

 ,םיריזנ ןופ ,עקילייה ןופ ןיזדואעמ ןשיבַארַא ןופ ,לטעטש ןופ רענעגושמ

 ,גנורַאג ,סַאה ןיא ייז טליהעגנייא ,טכַאנ יד טרעיוהעג טָאה ןדייב רעביא

 .ןייּפ ,גנוטסולג
 ריז וטסָאה רָאי יירד ? דעמכַא ,טייצ עצנַאג יד ןעוועג וטסיב ואוו ---
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 .ןעמוקעג וטזיב רעטציא .ןזיווַאב טשינ ךיז טָאה ןטָאש ןייד ,ןזיוװַאב טשינ
 ,ריד וצ ךעלנע זיא רע ,ןרעדנַא ןַא ביל בָאה ךיא .טעּפש וצ ,טעּפש וצ זיא סע

 -נָא טלַאטשעג ןייז טסָאה וד ךעלגעמ רעדָא ,טלַאטשעג ןייד ןעמונעגנָא טָאה

 ןיוש ןוא דעמכַא ןײגקעװַא טזומ וד .ריד ןופ רעטלע זיא רע ?ייוו ,ןעמונעג

 ןוא רַאמעג טימ ןטלעוו עצנַאנ ךיז ןיא טנָארט טונימ עדעי ?לייוו ,רעטציא

 : .ןקילגמוא

 ןעמענוצ ךיד ךיא לעװ ,ַאקסומ ,ןײגקעװַא רעטציא לעוו ךיא ביוא ---

 .רימ טימ

 .ןעשעג טשינ ןעק סָאר  .ןיינ ---

 ,ריד ךָאנ ןעמוקעג ןיב ךיא ---

 .ריד ךיא גָאז ,טעּפש וצ ---

 ? טלַאטשעג ןיימ טגָארט סָאװ ןַאמ רעד זיא רעוו ---|

 ,דעמכַא ,ןגָאז טשינ ריד סע ןעק ךיא ---

 .ןיילַא ןביילב טשינ טסעוו וד ---

 ןגעק טסלאװ ןרָאצ ןייז ןוא קיטכעמ ןוא קרַאטש זיא רעטָאפ ןיימ ---

 טשינ טעוװ סע ,טימעג ןייז ןיא ןײרַא טשינ ךיז סייר .טונימ רעדעי טימ ריס

 | .טוג ןייז

 ,רעטָאפ ןייד רַאפ טשינ ךיז קערש ןוא קרַאטש ןיב ךיא ---

 .ךימ טציש ףוסוי רעדורב ןיימ ךיוא ---

 קערש ךיא ,יירפ ןיב ךיא ,ארומ ןייק טשינ ןדייב ייז רַאפ בָאה ךיא ---

 ,גנוציילפרַאפ רעד רַאפ טשינ ,םָארטש ןרַאפ טשינ ,םערוטש ןרַאפ טשינ ךיז

 לעוו ךיא .לַאקַאש םעד רַאפ טשינ ,רעלדָא ןרַאפ טשינ ,רענוד ןרַאפ טשינ

 טכַארבעג לָאמנייא ךימ טָאה רע .רעטָאפ ןייד רַאפ ןקערש טשינ ךיוא ךיז

 ףייר זיא בייל ןיימ .רעמ טשינ רעבָא ,ריד ןופ ןפיולטנַא לָאז ךיא םעד וצ

 .אקסומ ,רימ רַאפ ףייר טזיב וד ןוא ריד רַאפ

 ךיז טעװ קילגמוא ןַא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .דייר ענייד ןיא.ןגיל קערש--
 ,ןטכינרַאפ ןדייב זדנוא ןוא ןדייב זדנוא ףיוא ןסיגסיוא

 טימ טשרע בָאה ךיא .ביל ךיס טסָאה ור .ַאקסומ טשינ ךיז קערש ---

 ןייד ןופ טײקמַאזגיוב יד ,בייל ןייד ןופ ןרעטיצ סָאד טליפעג קירוצ טונימ ַא

 שטּפעש ןייד טרעהעג בָאה ךיא ,דיירפ רעד ןופ ץכערק םעד ,ךיוב ןוא זדלַאה

 טרירביוו טָאה סָאו ,דיירפ רעד ןופ ?וק ןייד טרעהעג ,גנושטנעב ןייד ןוא

 .ךיז טימ ןעמענטימ טשינרָאג טספרַאד ,ןענַאד ןופ קעװַא ןלעוו רימ .ריד ןיא

 .ןײרַא דלעפ ןעיירפ ןיא טרָאד ןופ ןוא גרעב יד וצ קעװַא ןלעוו רימ

 וד ןעוו ,טעּפש-צ נעט עכעלטע טימ ןצנַאגניא .דעמכַא ,טעּפשיוצ ---

 -ןירטנָא ,נורק םעד ןעמענ טנעקעג וטסלָאװ ,רעירפ געט עכעלטע טימ טסמוק
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 טולב ןיימ ןוא ץרַאה ןיימ ,ריד ףיוא טרַאוװעג טָאה לַאװק רעד ,םיא ןעק

 "וצ ןעמוקעג רעבָא וטזיב .ריד ףיוא טרַאװעג טָאה ץְלַא ,ןעקנַאדעג עניימ
 ,קירוצ ןייק רעמ אטשינ ויא רעטציא ןוא טעּפש

 פניו ַא ןיא טנערבעג טָאה ?ּפמעל-ליוא ןַא .יולב ןעוועג זיא רעמיצ ןיא

 -עג ךיז ןוא טייקיולב רעד רעביא ךיז טלּפַאצעג ,טרעטיצעג טָאה םַאְלּפ רעד
 .ךיוח ןסיר

 טימ טּפַאלקעג קיטסַאה טָאה ץרַאה ריא .ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה ַאקסומ

 יז .רעיורט רעשילרעטסיוא ַאזַא סעּפע ןוא גנוטרַאוװרעד ,גנובעלרעביא ,קערש

 ןיא טלמַאזעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוטסולג עלופ יד טבעלעגרעביא טשרע טָאה

 עכעלטע טימ טבעלעגרעביא סָאד טָאה יז .טייצ רָאי יירד עצנַאג רַאפ ריא

 ,לאומש רָאטקָאד םעד טימ ןעמַאזוצ ,רעמיצ םעד ןיא ָאד קירוצ געט

 ןרָאוװעג ןריובעג ,רעדנילב א ןעוועג ןרָאי עלַא זיא רעטָאפ ןיימ ---

 ןשיוװוצ ךיוא ךימ ,טייהרעדנילב רעדניק טַאהעג ,דנילב טַאהעג הנותח ,דנילב

 ןדעי .רעקיטכרָאפ-סטָאנ ַא ןַאמ א ,אפור ַא ,טניירפ ַא טַָאהעג טָאה רע .ייז

 -רעניילק ןיב ךיא .ףליה ןוא טסיירט ךָאנ םיא וצ ןעמוקעג רע זיא ןגרָאמירפ

 ךָאנ אמור םוצ ןעגנַאנעג גָאט ןדעי זיא רעטָאפ ןיימ ןוא קנַארק ןעוועג טייה

 -עג ,קרַאטש טנייה ןיב ןוא ןעגנולשעג ייז בָאה ךיא .רימ רַאפ רעצכעטיירק

 ,ףייר ,טנוז

 ? דעמבַא ,סָאד וטסלייצרעד סָאװרַאפ ---

 טשינ ,דנילב ןבעל עצנַאג סָאד ןעוועג שטנעמ ַא .ךָאד טסעז ,ל?ייוו ---

 ילפ ןועיצַארג םעד ,גרעב יד ןופ ,טלעוו רעד ןופ ןטייקנייש יד ןעז טנעקעג

 וד יוװ ַאזַא ,יורפ רעד ןופ ןטייקנייש יד טשינ ,גנואווש ןייז ןיא רעֶלדָא ןופ

 רעד ,טניירפ ןייז םיא טָאה סָאד .ךעלקילג זיא רע זַא טניימענ טָאה רע .טזיב

 ,טסיירטעג רַאטַאנעביא םיהַארביא אפור

 טשינ לָאז יז ןטלַאהעגנייא םיוק ןוא סמערָא ענייז טּפַאכעגנָא טָאה יז

 / :טעשטּפעשענ ןטסגנַא ןיא זיולב ,ןעיירש

 ? ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא טגָאזעג וטסָאה סָאװ ---

 ,םיהַארביא אפור םעד ןיימ ךיא ? ןלָארשרעד ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ ---
 ןוא רעדלעפ רעביא ,רעפרעד ןוא ךעלטעטש רעביא טרעדנַאװעג טָאה סָאװ

 / ...ענעגָאלשרער ןוא עקנַארק עֶלַא ףליה טכַארבעג ןוא רעדלעוו
 ? טנָאמרעד וטסָאה ןעמָאנ ַא ךָאנ --

 םיא בָאה ךיא .אפור רעשידיי רעטלַא רעד טשינ ןיוש ךָאד טבעל רע ---

 .רַאטַאנעביא םיהַארביא טנעקעג

 ? רַאטַאנעביא ,וטסגָאז סָאװ ---
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 סָאװ .ןטרָאד ןופ ךָאד םוק ךיא .יפַאס ןיא ןעוועג אפור רעפיורג ַא --
 '?טשינ ךָאד ךיד ןעקרעד ךיא ,ַאקסומ ,טכַאקעצ ױזַא וטזיב

 ןופ ךורבסיוא ןקידארומ ַא ןיא בייל רעקיטש ריא ןופ ןסירעג טָאה רע
 .סמערָא ענייז ןופ ןסירעגסױרַא ךיז יז טָאה ךעלדנע .טייקדליוו ןוא טפַאשביל
 -עג ריא ייב ןבָאה ןניוא יד ,טעקַאנ זדלַאה רעד ,טקעדרַאפ טשינ םינּפ סָאד
 מִא יו ןעוענסיוא טָאה סע .ןסיברַאּפ ,זייב -- עכיפלָאװ ַא .ייב יו טנערב
 .רעקיטש ףיוא ןסיירעצ םיא ןוא ןדעמכַא ףיוא ןפרַאװ ךיז יז טעװ

 יד ןופ טשטילגענּפָארַא עיאבא יד ,ריא רעביאנגעק ןענַאטשעג זיא רע
 .ןֿפָא --- דמעה סָאד ,סעציילּפ

 רעמ ָאד טסנעק !עגר יד .דעמכא ,ןענַאד ןופ ןיינ ןיוש טזומ וד --
 טעוװ ןעמ ןוא ןעמוקניירַא ןלעוו ןשטנעמ ,תולוק רעה ךיא .ןביילברַאפ טשינ
 זדניא ןיא ןרעזייב ךיז טעוװ רעטָאפ רעד ,ןטָאּפשרַאפ ,ןכַאלסיוא עדייב זדנוא
 ' .ןעגנערבמוא

 ,ךיוה ןוא טיישרַאפ טכַאלעג טָאה רע
 טשינ רעמ ךיד ליוװ ךיא .דעמכַא ,ןײגקעװַא טזומ וד .טשינ ךַאל --

 יי ! ןעז

 ? ַאקסומ ,ךימ טסביירטרַאפ וד ---

 -ביל ןייק טשינ רעמ בָאה ךיא .טעּפש וצ ןעמוקעגקירוצ טסיב וד --
 ןּפָארט ןטצעל םעד רימ ייב ןעמונעגוצ טשרע טסָאה וד .ריד רַאפ טפַאש
 ,טנייוו רימ ןיא ץלַא .טסיירט

 םערָא םייב ןעמונעגנָא יז קיטסַאה ,ריא וצ זיירּפש ַא טכַאמעג טָאה רע
 ,ךיז וצ טּפעלשעג ןוא

 ! םוק --
 1 ! ןיינ ---

 ןעוועג זיא ענייז טײקרַאטש יד .ןוטעג ּפעלש ַא רעדיוו יז טָאה רע
 .טייקזייב ַא טימ ,סיעכהלוצ ַא טימ טמוק סָאװ טײקרַאטש ַא ,ךעלריטַאנרעביא

 ! רימ טימ םוק ,ןיא טרָאװ טצעל ןיימ .ןטעב טשינ רעמ לעוװ ךיא ---
 וד ,גָאט ןדעה דגַאי ףיוא ןייג לע ךיא ,גרעב יד ןיא ןעניואוו ןלעוו רימ
 רעדָא ;ןגיוב ןוא ?ייפ ַא טימ ןוא סקיב ַא טימ ןײגַאב ךיז ךיוא ךָאד טסנעק

 ,טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןצעזַאב ךיז ןלעוו רימ

 -רַאפ ןעוועג זיא יז ,ץכעליהרַאפ ענעדייז סָאד ריא ןופ ןסירעג טָאה רע
 -עג ריא טָאה חומ ןיא .גנוי ןדליוו םעד ןופ טקיטעזעג ,ןקָארשרעד ,טעייט
 טימ ןרעמכַא ,םיא ןופ תוכייש רעקידלרוג רעד :טקינײּפעג ןוא טרעמַאה
 זיא רעטָאפ סלאומש .,לטעטש ןבלעז ןופ זיא גנוי רעד ךיוא ,ןלאומש
 "רעד עקַאט ריא טגעלפ גנוי רעד .רעטָאפ סדעמכַא ןופ אפור רעד ןעוועג
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 ןדנאלב ןייז ןגעוו -- טנעקַאב םיא טימ ךיז טָאה יז ןעוו טלָאמעד ,ןלייצ
 אפור רעד ...עקַאט ןוא טייקמערָא רעד ןגעוו ,טלייצרעד רע טָאה רעטָאפ

 .עטַאט םלאומש ןעוועג זיא

 ...! ַאקסומ ---

 עבמַאד ַא יוװ ןעוועג זיא סע ,טרעמכַאיעצ ןוא דליוו ןעוועג זיא גנוי רעד

 ןרעדנַא םעד רעביא רענייא ןגָאי ןעמָארטש יד ןוא ןסירעגפיוא ךיז טלָאװ

 .ןטלַאהוצנייא טשינ

 ,טעּפש-צ רעבָא ,ןעמוקעגקירוצ טזיב ..,ףוס רעד זיא סע .דעמכַא ---

 ! טייצ רָאי יירד טסייוו וד .ביל טשינ ןוא ביל ךיד בָאה ךיא .סױרַא ןיוש ייג

 ןעק סָאװ .בייל ןיימ ןיא ןברָאטשענּפָא לָאמ רעטנזיוט זיא טפַאשקנעב יד

 .ןענרעצ טעוו טָאנ ? ןקינײּפרַאפ ךימ טסליוו וד 4? ןוט ךיא

 .ןענרעצ רע טעוװ רימ ףיוא טשינ ---

 טימ סע ןוא לּפמעל-ליוא ןליצנייא םעד וצ ןעגנורּפשענוצ זיא רע

 ..ןשָאלעגסיױא געװַאב-טנַאה ןלענש ַא

 ,ךָאד טסעז וד .ריד וצ טפַאשביל ןיימ ןיא ןקיטשרעד ךיד לעוװ ךיא --

 ץלָאטש ןיימ ךערב ךיא ! ןרעדנַאװ רָאי יירר ךָאנ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא זַא

 ןפיוא דמעה סָאד ןזיולב גָאמרַאפ ךיא .גנוי רעמערָא ןַא ןיב ךיא .ריד רַאפ

 טימ רעטציא ןייג טזומ וד .בייל ןיימ ןיא טפַאשביל ןופ גנַאזעג ַא ןוא בייל

 ! רימ

 ,רעטציא טשינ ;ןעשעג סע טלָאװ ,קירוצ רָאי יירד טימ ,לָאמַא .ןייג ---

 .םַאה ןוא טפַאשביל ןיא ןקיטש ןעמונעג יז טָאה רע

 .עקידנעיירש ,עטײשרַאפ ןעוועג ןענעז ןסיורד ןיא תולוק יד

 ךָאד טָאה שטנעמ רעד .היח ַא וצ ןכילגרַאפ םיא כנַאדעג ןיא טָאה יז

 סע סָאװ טָא ןוא טגָאז ןיילַא רע יװ גנַאזעג ןייז ,ץרַאה ןייז זיולב ,טשינרָאג

 טָאה רע .ןדרָאמרעד תמא ןַא ףיוא רעטציא יז טעװ רע .ןרָאװעג םיא ןופ זיא

 .ןלאומש ,םיא ןעקנַאשעגקעװַא חמשנ יד ,ץרַאה סָאד טָאה יז זַא ,טקעמשרעד

 ןענַאד ןופ ןפױלטנַא עקַאט רשפא .גולק שינָאלװייט זיא רע .סע טסייוו רע

 ? םיא טימ

 טינ -- גנוי רעד .טעקַאנטנַא בלַאה ןעוועג רעטציא זיא בייל ריא

 א יי = | .טמיוצעג
 רעקיליױרג ןוא דחּפ טימ טציירעג טָאה רעמיצ ןיא שינרעטצניפ יד

 | .גנוטרַאוװרעד

 סָאד טּפַאכעגנָא רענייצ עפרַאש עריא טימ טָאה יז .טקיטשעג יז טָאה רע

 -רַאטש רעקידארומ ַא טימ ןסיבעגנייא ךיז ןוא םערָא ןייז ןופ שיילפ עכייו

 / ; ןוטעג יירשעג ַא טָאה רע .טייק



 197 | |ל * מ - ט נ י װ

 ןייז טעוו סע -- טעוװערעג רע טָאה -- ןברַאטש עדייב ןלעוו רימ ---

 לווייט רעד טעװ טשינ ביוא ,ןדע ןג ןיא ןזָאלנײרַא זדנוא טעוװ טָאג !סיוא

 .טסעג עביל ןייז ןלעוו רימ .ךיז וצ ןטעברַאפ זדנוא
 ,רעמכַא ,טיוט ןופ טשינ טכבַארט ריא --

 טימ ךיז טָאה יז .?יומ סָאד טכַאמרַאפ ריא טנַאה רעד טימ טָאה רע

 ןעוועג זיא סע .טנַאה ןייז ןופ רעגניפ ַא ןיא ןסיבעגנייא רענייצ עפרַאש עריא

 .טפַאשביל ןוא סָאה

 ןעמונעג יז טָאה רע .טכַאמענ ענושמ םיא טָאה רענניפ ןיא קיטייוו רעד

 ,טציירעצ רעמ ךָאנ םיא ןבָאה ראה עריא ןופ תוחיר יד .רָאה יד ייב ןסייר

 .רָאה עריא ןופ טייקטכידעג רעד ןיא טליקעג םינּפ ןטציהעצ ןייז טָאה רע

 ךיז ןבָאה רָאדירָאק זיוה םעד ןופ טכעלפעג םעניא ריט יד ןבענ טרַאה

 דעמכַא רעדייא ךָאנ ןוא ,ןעיירשעג ,סרעטכעלעג ,טירט עקיטסַאה טרעהעג
 ריט יד ךיז טָאה ,בייל ריא רעביא גנוליהרַאפ עסייוו יד ןפרָאװעגפױרַא טָאה

 ןבָאה רעטצנעפ ןיא ןביוש יד זַא ,שער ןוא טײקיטסַאה ַאזַא טימ ןסירעגפיוא

 | .ןוטעג רעטיצ ַא

 -עג ,יירשעג טימ רענעמ עכעלטע ןסירעגניײרַא ךיז ןבָאה רעמיצ ןיא !

 ריא ,ןפוסוי ןופ לוק סָאד טנעקרעד טָאה ַאקסומ .דייר עסואימ ,רעטכעל

 | | ,רעדורב

 רענייק --- ןוטעג יירשענ א ףוסוי טָאה -- ? רעטצניפ ָאד זיא סָאוװ ---

 | | ? ָאטשינ

 -נענערב ַא טימ ןעמיוקעגניירַא ןַאמ ַא רענייא זיא טונימ רעבלעז רעד ןיא

 טיירפשירדַאפ ןוא ךיוה רעד ןיא ןסירעג ךיז טָאה םַאלפ רעד .ץאלרוטש ןקיד

 .ךיור ןופ קנַאטשעג ַא ןוא טנעוו יד ףיוא עקידנצנַאט ,סטָאש

 -נעעז ןייטש ןבילבעג ןענעז טיײקטײשרַאפ ןוא תורכיש ןיא רענעמ יד

 -םעמ םעד ןופ רעטכָאט ענייש ,עטלטרעצעג יד ,אקסומ עטעקַאנ בלַאה יד קיד

 סָאד .לקַאטקעּפס ַאזַא ףיוא טכירעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .דיאַאס לַאמַאג ןליט

 ןוא גָאט ןדעי טשינ .גנולעטשרָאפ ַא ןוא שינעעשעג א לָאמנייא ןיוש זיא

 : .סעכלעזַא ןעז ןעמ ןעק טנוװָא ןדעי טשיִי

 ּפָאֹו ,היח ענעקַארשעצ א יוװ ןוא יירשעג ַא טזָאלענסױרַא טָאה ַאקסומ

 -עג ןניוא יד טימ יז טָאה ,סרעגעי ןופ גנולצולּפ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא זיא

 טונימ ַא טָאה סָאװ ,םינּפ ןייש ריא .ןרעוו וצ ןענירטנַא ואוו טרָא ןַא טכוז

 -ציא ןיא טײק;סיברַאפ ,סַאה ,טפַאשביל ןופ טייקטיור טימ טמַאלפעג קירוצ

 .ןכָארבעגרעטנוא ריא ךיז ןבָאה סיפ יד .ךיילב טיוט ןרָאװעג רעט

 ןיז ןופ טרעטכינעגסיױא עגר רעקיצנייא רעד ןיא ךיז טָאה ףוסוי

 ןעוועג זיא סע .ןלַאפַאב םיא זיא קערש עטסיוו ַא .טייקטעילוהעצ ןוא תורכיש
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 ַא טימ ּפָאק ןרעביא לַאמב ַא עגר רעד ןיא םיא טיג ןעמ ןעוו .קערש יו רעמ

 ךיז טָאה סע סָאװ סָאד יו טהַאעג טשינ ױזַא םיא סע טלָאװ ןזייא ןפרַאש

 ,ַאקסומ ,רעטסעװש ענייש ,עטלטרעצעג ,ענעטיהעגּפָא ןייז : טקעלּפטנַא

 רַאפ רעטציא ןוא ןַאמ ןדמערפ ַא טימ רעמיצ ַא ןיא עטליהרַאפ-טשינ ַא טייטש

 .רענעמ עטּפָאכ ַא ןופ ןגיוא יד

 ? רעדמערפ רעד זיא רעוו --- ןוטעג יירשעג ַא רע טָאה --- ! ַאקסומ ---

 ,עטעטסַארכעצ ,רעמיצ ןיא ָאד ןעמוקענניירַא ןענעז סָאװ רענעמ יד

 -ייוורעטניה ףיוא ןקור ןעמונעג ךיז ןבָאה ,עטזיורבעצ ,ענעזָאלעצ ,עכעליירפ

 ייז .גנובעלרעביא ןוא קערש רַאפ ןייטשנייא טנעקעג טשינ ןבָאה ייז .ץכעל

 ַא .ןעמוקסױרַא טעװ ליּפש םעד ןופ סָאװ ,טנכערַאב חומ ןיא רעדעי ןבָאה

 -רעד טעװ ףוסוי :דייוועגניא סָאד ןעלסיירטעצ ןעק סָאװ ,טייקלענש עקיצילב

 "עג ךיז טָאה סָאװ ,ןױשרַאּפסנַאמ ןדמערפ םעד טרָא ןפיוא ןיוש טָא ןענעגרה

 זיא יז ןוא ,רעטכָאט סדיאַאס לַאמַאג ןופ רעמיצ ןרעטצניפ םעד ןיא ןענופ

 -רעייפ ןופ טכיל םעד ייב ןייש ױזַא זיא רעריא זדלַאה רעד ,עטעקַאנ בלַאה ַא

 רעד רַאפ רעטכָאט ןייז ןעגנערבמוא טעװ דיאַאס לַאמַאנ !ץַאקרוטש ןקיד

 . ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ןוטעננָא םיא טָאה יז סָאװ ,הּפרח

 רעד טימ ןַאמ רעדמערפ רעד .סעגר ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה ץְלַא

 דמעה ןייז ,ליד ןפיוא ץעגרע טגיל רענייז ןַאברוט רעד ,עיַאבַא רעטעטסַארכעצ

 רעּפרעק ןייז טימ טלעטשרַאפ ,סיוארָאפ טירש ַא טכַאמעג טָאה רע ,ןּפֶא זיא

 : ןוטעג יירשעג ַא ןוא ַאקסומ עקידרעטיצ ,עניילק יר

 ! בייוו ןיימ ןייז טעוז יז ---

 .טעשעהעג ַאקסומ טָאה --- ! ןיינ ---

 .םיא ףיוא ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ףוסוי

 ! ָאד רעדיוו ןיוש טזיב ! גהעב יד ןופ דעמכַא ,וד זיא סע ,ָא --

 ופ שינעטלעהַאב ַא ץענרע ןופ רעסעמ ַא טּפַאכעגסױרַא טָאה ףוסוי

 רעד טימ ןרעמכַא ןופ טייז רעד ןיא ןוטעג ץילב ַא טָאה סע .רעדיילק ענייז

 .ףרַאש רעצנַאג

 ַא טימ ןוא רוגיפ עקיזיר ַא ,ןַאמ רעטיובעג-טסעפ ַא ןעוועג זיא דעמכַא

 םינּפ ןייז ןיא טליצעג ןעוועג זיא סָאװ רעסעמ סָאד .בייל ַא ןופ טײקרַאטש

 -עגּפָא לענש-ץילב ןוא קיטסַאה טָאה דעמכַא .ליצ ןיא ןפָארטעג טשינ טָאה

 ןפוסוי ןוטעג סיוטש ַא רע טָאה טנַאה רעטכער רעד טימ ןוא ּפָאק םעד טניונ

 .ךיוב ןיא

 -עג ַא טימ זיא גנוי רעד .ליצ ןיא ןּפָארטעג טָאה ךיוב ןיא ץעז רעד

 .ליד םעד ףיוא ןלַאפעג יירשעג ןשיראה

 ךיז ןבָאה ,רעטלע ספוסוי ןיא ןעגנוי עטרעמכַאיעצ --- םורַא רענעמ יד
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 -עגנָא סע טָאה סעגה עקיצנייא .ןדעמכַא וצ סיוארָאפ ןקור ןעמונעג רעטציא

 ענייז טימ טָאה רע .םיא ףיוא ןפרָאוװעג ךיז ןבָאה ייז ןופ עכעלטע ,ןטלאה

 -נַא םעד ךָאנ רענייא ןסױטשענּפָא ייז סיפ יד ןופ ןקירב ַא טימ ןוא ןטסיופ

 ןיא ,ךיוב ןיא ץעז א םעד ,ןגיוא יד ןשיווצ םעד ,ּפָאק ןיא ץעז ַא םעד .ןרעד

 טָאה רעלענש ץלַא ,ןפרָאוװעג םיא ףיוא ךיז טָאה ןעמ רעמ סָאװ .שיילפ ןכייוו

 ,קירוצ טלַאפ סָאװ עקליּפ ַא יו ױזַא ,ןגָאלשעגקירוצ דעמכַא

 טָאה יז .בייל סָאד ןליהרַאפ ןעמונעג טייקלענש רעד ןיא טָאה ַאקסומ |

 ןיוש טָאה סָאװ ,גנוי ַא רענייא יוװ םינּפ סָאד ןליהרַאפ וצ ןזיוװַאב טשינ ךָאו

 לַאמַאװ ןופ רעטכָאט יד ביוא ,טלעוו ַא רקפה זיא סע זַא ,טניימעג רעכיז

 ? ןטרַאו ןעמ ףרַאד סָאװ ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ עטעקַאנ בלַאה ַא זיא דיאַאס

 טָאה ,גנוידוסַאג רעטנַאקַאב ַא ,זַארַאגַאמ ןופ רעגעלש רעדליוו ַא --- גנוי רעד

 ריא ןופ טציירעג ןעוועג זיא רע .ןַאקסומ וצ ןוטעג סיר ַא לענש ץילב ךיז

 -רוטש ןקידנענערב םעד ןופ טכיל םייב טָאה סָאװ טייקסייוו רעקידנעדנעלב

 .ןייש ,טרַאצ ,קיטכיל ;רָאמרַאמ רעטקַאהעגסיױא רעסייוו ַא יו ןעזעגסיוא ץַאק

 טסקעדַאב ןענעז ןגיוא יד ,ןּפיל ענייז רעביא טגיילעג ךיז טָאה טייקטכייפ ַא

 יוװ ןשוק ןעמונעג יז ןוא םינּפ ריא וצ ןלַאפעגוצ זיא רע ,לּפענ ַא טימ ןרָאװעג

 .רענעמונַאב ַא

 ףרָאװ ַא ךיז טָאה רע ,דעמכַא טקרעמַאב סָאד טָאה געלשעג םעד ןיא

 גנוי םעד ןוטעג סיר יַא ,רעלַאפַאב ריא ןוא ןַאקסומ ןופ טייז רעד ןיא ןוסעג
 טימ ךיוב ןיא ןוטעג עקירב ַא םיא ןוא קעװַא ריא ןופ טנַאה ןייא טימ
 קידנבעג טשינ וליפא ליד ןפיוא ןלַאפעגקעװַא זיא גנוי רעד זַא ,חוכ ַאזַא
 | .סּפיּפ ןייק

 ןיא זיא יז ואוו ,ךיז טוט ָאד סָאװ טנכערַאב עגה רעד ןיא טָאה ַאקסומ

 ןיא ןפורעגּפָא ךיז טָאה בבייל ןיא קינייועניא לווייט רעד .טלעוו רעד

 -וצפיוא טנכערעג טָאה יז ,זדלַאה םעד ןקערַאב ,לענש ןעמונעג טָאה יז ,ריא

 ןעװעטַאר ןיא טשינ .ןסיורד ןרעטצניפ םעניא סױרַא ןוא רעטצנעפ סָאד ןסייר

 סָאװ ,ךיאַאס לַאמַאג ןופ זיוה סָאד רָאנ ,ןעגנַאגעג ריא סע זיא ןבעל ריא

 .ןייא סע טלַאֿפ עדנוקעס יד ,טָא ,טָא

 ןעועג זיא רע .ךיוב ןיא ץעז םעד ןופ טּפַאכעגפױא ךיז טָאה ףוסוי

 יו סיר ַא ןוטעג ךיז רע טָאה תוחוכ ענייז עלַא טימ .טרעביושעצ ןוא דליוו

 יד ןופ ןציּפש-לגענ יד טימ .ןדעמכַא וצ ןעגנורּפשעגוצ ןוא רעגיט רעדליוו ַא

 .ודלַאה סמענעי ןיא ןכָארקעגנײרַא רע זיא רעגניפ

 "עג ןוא רענעמ עכעלטע ןופ טלגנירעגמורַא רעטציא ןעוועג זיא דעמכַא

 עג טלדנַאװרַאפ עגר רעד ןיא זיא רע ךיוא .זדלַאה ןיא קיטייוו םעד טקיטש

 .טיוט ,טולב ,הנכס טקעמשרעד יז ןעוו ,היח ַא ןיא ןרָאװ
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 געלשעג סָאד .ןענירטנַא וצ ואוו טרָא ןייק טַאהעג טשינ טָאה ַאקסומ

 -םעמיירק עריא .רעמיצ םעניילק םעד ןופ לקניוו ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה

 ,סעזַאװ ענעײלעצרַאּפ ײלרעלַא ,קיטש-ףושיכ ,ןעמויפרַאּפ ,ןליוא ,םימשב ,רעצ

 זיא ץלַא ,ןשָאלרַאּפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ךעלּפמעל-ליוא עלַא, ןגורק ,ךעלּפעט

 -עגנייא ןעוועג זיא יז .ןבירעצ ,ןסירעצ ,ןכָארבעצ ליד ןפיוא ןגעלעג ןיוש

 עג ןוא ןגָאלשעג ךיז ןבָאה סָאװ רענעמ יד ןוא טנַאװ רעד ןשיווצ טשטעווק

 | .בייל ןסַאּפ ןרעדנא ןופ רענייא ןסיר

 ןוטעג סיר ַא ךיז רעדיוו ןַאמ ַא ןופ טנַאה א טָאה ,געלשעג ןטימ ןיא

 "ברוד ,ןיד ןעוועג זיא סע ,גנוליהרַאפ יד --- דיילק ריא טּפַאכעגנָא ,ריא וצ

 ,ןעמַאלפ יד רַאפ ,ץַאקרוטש םעד ןופ טכיל ןרַאפ ,קיטַאלג ,דייז ,טרַאצ ,קיטכיז
 .רעכעה ןוא רעכעה ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ

 -סיױרַא טָאה רע .טולב ןוא טייקדליוו --- ןעוועג ןענעז תוחוכ סדעמכַא

 ַא טימ ּפָאק ןרעביא ןפוסוי ןגָאלש ןעמונעג ריא טימ ןוא טנַאה ַא ןגָארקעג

 .ליצ ןיא ןוא קידרעייפ קיציּפש ןוא רעווש טכַאפ סָאװ ,ןייטש ַא ןופ טפַארק

 רעטריוורַאפ ַא ךיז סָאה רע .רענגעק ןייז ןזָאלּפָא טזומעג טָאה ףוסוי

 -רוטש ןטימ ןַאמ רעד ןענַאטשעג זיא םיא ןבענ .רעמיצ ןרעביא טקוקעגמוא

 טשינ טָאה גנוי רעד .ךיוה רעד ןיא ןסירעג ךיז טָאה םַאלפ רעד סָאװ ,ץַאק

 םענרעזייא םעד ןוטעג ּפַאכ ַא טָאה רע .עגר ַא ןופ ?טסטנזיוט ןייק טכַארטעג

 טיונקיליוא רעקימַאלפ רעד ןטפָאהַאב ןעוועג זיא ךיוה רעד ןיא ואוו ןקעטש

 .ןיירַא םינּפ סדעמכַא ןיא םיא טימ ןכָאפ ןעמונעג ןוא

 .ןעגנַאגעגנָא ליּפש סָאד יא סעגר עטלייצעג ןיא ץלַא

 ַא ןבעגעג גנוצ רעקידרעייפ ַא יוװ ,ןוטעג גיוב ַא ךיז טָאה םַאלפ רעד

 ..םורַא םעד קעֿל

 .עילַאװכ רעייפ ַא ןיא קעל ַא רעדיוו ןוא גנוצ א טימ'סיד ַא רעדיוו

 -םיורא טָאה רע .ןדעמכַא ןופ םיִנּפ סָאד טכיירגרעד טָאה גנוצ רעייפ ַא

 םעד ןסױטשעגּפָא קיטסַאה טנאה ןייא טימ רָאנ ,יירשעג ןקידארומ ַא טזָאלעג

 םַאלפ ַא ,ליוא טימ עזַאװ ַא ףיוא ןלַאפעג זיא רעייפ סָאד .ןקעטש םענרעזייא

 ,ןעכַאלפ טימ עילַאװכ ַא דלַאב םַאלּפ ןופ .ךיוה רעד ןיא ןסָאשעגסױרַא טָאה

 ןוא ןַאקסומ ןופ גנוליהרַאפ ענעדייז יד ןוטעג קעל ַא טָאה רעייפ ןופ גנוצ ַא

 .רעּפרעק ריא ןצישַאב טוואורּפעג טָאה יז עכלעוו טימ טנעה יד

 .טעוועשובעג רעטייוו טָאה געלשעג סָאד

 ַא ןיא יו ןרעדנַא םוצ לקניוו ןייא ןופ ןפרָאװעג ךיז טָאה ַאקסומ

 ,ץנַאט ןדליוו

 ,.ןגירשעג רעטציא ןבָאה עלַא
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 "עג זיא רעייפ ןופ ךורבסיוא םעד זיב ןעמוקניירַא ספוסוי ןופ טייצ יד

 ,טונימ ןייא םיוק ןעוו

 יד ןופ ןביוש יד ןיא ןוטעג סָאש א רעמיצ ןופ רעייפ סָאד טָאה רעטציא

 | ,רעטצנעפ

 סיר א ךיז ןבָאה ענענָאלשעג יד ייס ןוא עקידנגָאלש יד ייס -- עֶלַא

 ןוא ףָאלש ןגנַאל א ןופ טכַאוװענפיױא ןטלָאװ ייז יו ,קערש רעזייב ןיא ןוטעג

 .םעק ערעייז רעביא דרעווש רענעביוהעגפיוא ןַא טימ ןלזג םעד ךיז רַאפ ןעעז

 ליוא מימ עזַאװ יד רעבָא ,ןרעדנַא ןרעביא ןפיול ןעמונעג טָאה רענייא
 .גנַאגנייא רערָא ,גנַאגסױא ןַא וצ געוו םעד טלטשראפ ןוא טרעקַאלּפעג טָאה

 ןגָארקעגנײרַא ךיז הרושב רעטסיוו א סעּפע ןופ לַאפנָא ןיא טָאה דעמכַא

 ךיז טָאה סָאװ ןדעי טצעזעג רע טָאה טנעה עקרַאטש ענייז טימ ,רעייפ ןיא

 -יוװ ןפָארטעגנָא רע טָאה טסיופ ןייז ןופ ץעז ןייא טימ .טלעטשעגנגעק םיא

 רעד טָאה ריא ףיוא ,ןַאקסומ וצ ןעמוקעגוצ ויא רע .בייל ספוסוי ןיא רעד

 טימ ּפַאכ א רעדיוו ןוא קעל א רעדיוו ,קידנרעצרַאפ ןוא ?לענש טנערבעג דייז
 | .גנוצ ַא

 רענייא ןיא טמעלקעננייא יז ןוא סמערָא יד ייב טּפַאכעגנָא יז טָאה רע

 רעיירפ רעד טימ ןוא ןעמַאלפ יד ןסירעגכרוד ךיז טָאה רע .טנעה ענייז ןופ

 ןרעטצניפ ךעליולב םעניא סױרַא ןוא רעטצנעפ א ןיא ןוטענ ץעז א טנַאה

 .ןסיורד

 ןקידנענערב םעד וצ ןשטנעמ ןפָאלעג רעטציא ןענעז ןטייז עֶלַא ןופ

 י .רעמיצ
 ןענעז טסעג עכעליירפ ,עקידנצנַאט, עקידנעילוה יד ןופ ןדלַאװעג יד

 -עג ןענעז עלַא .רעמָאיעג ןוא קערש וצ ןעיירשעג-דיירפ ןופ ןעגנַאגעגרעביא

 טקוקעגסױרַא טכַאנ רעד וצ טָאה סָאװ ,רעטצנעפ ןקידרעייפ םעד וצ ןפָאל

 ,דלָאג ןוא טכיל טימ

 ןיא ןעלסיש עלַא עריא .טנערבעג רעטציא טָאה ,רעמיצ עצנַאג סָאד

 -רעייפ ןייא .םַאלפ ןייא ןיא ןעוועג זיא ץלַא --- ,ןעיירעצינש עֶלַא יד ,ןענַאפ

 רעקַאלפ ןוא םַאלפ ןופ עילַאוװכ ןייא ,רערעדנַא רעד ךָאנ טגָאיעג טָאה גנוצ

 רעירפ ןירַא ָאד ןענעז סָאװ ןעגנוי עכעלטע יד .ןרעדנַא ןכָאנ טגָאיעג טָאה

 ,גנוי ַא ָאד ךָאנ זיא ןעוועג .ןסירעגסױרַא טָאהעג ןיוש ךיז ןבָאה ןפוסוי טימ

 ןיא ץעז א טימ ןעוועג דבכמ געלשעג ןופ ביֹוהנֶא ןיא טָאה דעמכַא ןעמעוו

 | ,ךיוב
 ךיז טָאה גנוי רעד .ןדעמכַא ןופ ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןעמוקַאב טָאה ףוסוי

 ףרַאר ןעמ זַא ,טקנעדעג רע טָאה ּפַאלק ןופ קיטייוו םעד ןיא .ןעלקַאװ ןעמונעג
 יד .,רעייפ ןיא ןעגנַאנעג רעבירעד זיא רע .אקסומ רעטסעווש יד ןעװעטַאר
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 םיוה יד ןוא טעילַאמסעג טָאה םינּפ סָאד ,טנערבעג םיא היוא ןבָאה רעדיילק

 .םַאלפ טימ לופ ןעוועג זיא םיִנּפ ןופ

 .רעטסעווש ןייז ןופ ןייוועג סָאד טהעה רע זַא ,טכודעג םיא ךיז טָאה סע

 -ערב רָאה עניימ ,טנערב בייל ןיימ ,ךימ עװעטַאר !"ףוסוי ,ףוסויא טפור יז

 - 1 ןעמַאלפ יד ןופ סיֹורַא ךימ'סייר ! ןענ

 סיוארָאפ טנעה יד טימ טָאה רע .טרעהעג טשינ ןוא טרעהעג ָאי טָאה רע

 ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה רע .טקיטשעג םיא טָאה ךיור רעד .רעייפ ןיא ןסירעג ךיז

 ,ןצישַאב ךיז טוואורּפעג רע טָאה טרָאד ןופ ןוא טנַאװ רעקידנענערב ַא ןיא

 .ןדנעלרַאפ וצ ןפרָאוװעג םיא ףיוא ךיז ןבָאה רעייפ ןופ סעילַאװכ יד רעבָא

 רעייפ רעד טָאה סָאד ,םַאלפ ַא ןסירעגפיוא ואוזץעגרע טָאה עגר עדעי

 ,עקידנלעמש ןליוא רעדיוו ןוא ,לָאװ ,רעצכעטיירק ,ליוא ?גירק ַא טקעמשרעד

 יד ןיא טּפַאכעגניײרַא סָאד טָאה רעייפ סָאד .עקידנצייר --- ןעמויפרַאּפ ,עטעפ

 טקרַאטשרַאפ טָאה ליוא לנירק רעדעי .האנה ןוא גנוטסולג טימ לגילפ-ןעמַאלפ

 .גנַאגכיוא ןַא וצ טנעוו ריפ יד רעביא טגָאיעג ךיז ןבָאה עֶלַא ןוא ןרעקַאלפ יד

 .ןעוועג סָאד ןענעז סעגר עטלייצעג |

 ןוא טקעלעג ןבָאה ןעגנוצ יד .גנַאגסיױא ןַא ןענופעג ןבָאה ןעמַאלפ יד

 םענוכ ןרָאדירָאק ןוא ןעגנַאגסיױא יד וצ טנעוו ענרעצליה יד ןכָארבעגכרוד

 .זיוה ןסיורג

 ףיוא טָאה ץלַא .סיפ יד ףיוא ןייטש טנעקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה ףוסוי

 ןיא ןבעוועג יד ןקילפעצ ,םירעדעגנ ענייז ןסיירעצ ןקיטייוו יד ,טנערבעג םיא

 ראָנ ,ןנירשעג טָאה רע .זיא רע רעוו טסואוועג טשינ ןיוש טָאה רע .חומ ןייז

 "עג ןבָאה =נעה יד ןופ רעגניפ יד .טייקמוטש ַא ןעוועג זיא יירשעג סָאד

 רעמ ןיוש טָאה גנוצ יד ןוא סעּפע ןדײרסױרַא טלָאװעג ךָאנ טָאה רע .טנערב
 ףיוא ןעגנערבסיױרַא טנעקעג טשינ ַאקסומ רעטסעווש ןייז ןופ ןעמָאנ םעד

 .ןפיל יד
 טא |

 .זיוה םעד ןופ לייט רעסיורג א טונערבעג ןיוש טָאה רעטציא

 ףיט םוצ טנעה יד ןביוהעג גנולפייווצרַאפ סיורג ןיא טָאה דיאאס לַאמַאג

 -ענוצ ,איבנ םעד ןטעבעג ,ףליה ךָאנ ןַאללַא ןפורעג טָאה רע .למיה ןעיולב

 ךעלטקויּפ טעבעג סָאר ןבעגּפָא ןוא טייקכעלרע ןופ ןבעל א ןריפ וצ ןריואווש

 ,ןגירשעג ,רעסַאװ טּפעלשעג ,לקניוו וצ ל?קניוו ןופ ןפָאלעג זיא רע .טייצ ןיא
 ןַאקסימ ןעװעטַאר ןפלעה םיא לָאז ןעמ טגָאמרַאפ רע סָאװ ץלַא טגָאזעגוצ
 ,רעמיטכייר ענייז ןוא

 טָאה רע .ןסיורד ןיא ןעוועג עלַא ןענעז רעדניק יד ןוא ענייז רעבייוו יד

 ןייז ףרַאד יז זַא ,טסואוועג טָאה רע .ןַאקסומ ןפורעג גנולפייווצרַאפ ןייז ןיא

 טימ םדערעג ,ריא ייב ןעוועג רע זיא טשרע .רעמיצ ןקידנענערב םעד ןיא
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 ךעלּפמעל-ליוא .ןטרָאד ןזָאלעג יז טָאה רע .דייר עכייוו ןוא דייר עברַאה ריא
 יד ןוא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ליוא םעד ןופ .ךעלּפמעל יירד .טנערבעג ןבָאה
 ןוא ןעמעלַא וצ טעווערעג רע טָאה -- ןֿפָאלשעג זיא יז .טנערב עריא בוטש
 .ןעװעטַארפױרַא יז זומ ןעמ --- ןיילַא ךיז וצ

 -ַארסיױרַא ןוא ןעמַאלפ יד ןיא ןעגנירּפשניײירַא לָאז ןעמ ןטעבעג טָאה רע
 | .ןַאקסומ ןעוועט

 ךיז טוואורּפעג ןוא רעטצנעפ םוצ ןפָאלעגוצ ןענעז ןשטנעמ רעקילדנעצ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמַאלפ יד ןופ ןסיוטשעגקירוצ ןרָאװעג רעבָא ,ןסײרנײרַא
 ;סײרנײרַא ךיז טלָאװעג טָאה דיאַאס לַאמַאג ,ןײלַא רע .ןסיורד םוצ ןסירעג
 -וצ ןרָאװעג רעבָא ,ריט רעד ךרוד ייס ,רעטצנעפ םעד ךרוד ייס קינייוועניא

 .ןעמַאלפ יד ןופ ןסיוטשעגקיר

 סרעמע ןסָאגעג טָאה ןעמ ,רָאדירָאק םוצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ
 ,לפערב א ַאד ןוא םַאלפ לקערב ַא ַאד ןליטשוצנייא ןעגנולעג זיא סע ,רעסַאוװ
 ויא סָאװ ,?קערב םעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןעגנוצ-רעייפ ןבָאה דלַאב רעבָא
 | .ןשָאלעגסיױא ןרָאװעג טשרע

 ,ןעמוקוצ טנעקעג טשינ טָאה ןעמ

 .אטשינ זיא ףוסוי זַא ,טּפַאכעג ךיז דיאַאס לַאמַאג טָאה טשרע .רעטציא
 .תולוק עשילרעטסיוא טימ ןפור ןוא ןעיירש ןעמונעג טָאה רע

 ! ףוסוי ! ףוסוי ! ףוסוי ---

 ,רענעמו עכלעטע יד .ָאטשינ זיא גנוי רעד זַא ,טּפַאכעג ךיז ןבָאה עלַא

 ןבָאה ,ןַאקסומ ןופ רעמיצ םעניא ןעוועג ןטונימ עטלייצעג טימ ןענעז סָאװ
 ,ןרָאצ סדיאַאס לַאמַאג רַאפ טרעטיצעג ןבָאה ייז ,ןפורוצּפָא ךיז טַאהעג ארומ
 רעמיצ םטד ןיא ןײגוצניירַא טגאװעג ןבָאה ייז זַא ,ןסיוורעד ךיז םעוו רע ןעוו
 .רעטכָאט ןייז ןופ

 "ענג טשינ ךעלטנגייא רעבָא ןענעז ייז .דניז עטסערג יד ךָאד זיא סע
 ןפָאלעג ףוסוי זיא סָאד .ןליוו ןזייב ַא סעּפע בילוצ ,רעמיצ ריא ןיא ןעגנַאג
 סָאװ ,רעמיצ ריא ןופ עזייב ,עכיוה דייר טרעהעג טָאה רע לייוו ,ןיהַא טרָאד
 זַא ,טסיאוועג ייז ןופ רענייא רעדעי טָאה רעטציא רעבָא .רעטצניפ ןעוועג זיא
 רעד לייוו ,קינייוועניא ןעמַאלפ יד ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ רעכיז זיא ףוסוי
 רעד ,ףיראק עקַאט ,רענייא ךָאנ ךיוא ןוא ,ןגָאלשעצ םיא טָאה גנוי רעדמערפ
 ןפירַאק ...ָאי .ןעוועג טרָאד ךיוא ךָאד זיא רע .זַארַאגַאמ ןופ אפור ןופ ןוז
 -עג ויא םינַּפ ריא .ַאקסומ רעקידנצייר רעד שוק ַא ןבעג טסולגרַאפ ךיז טָאה

 .ןייש ןוא זייב ,ןסיברַאפ ןוא ךיילב ןעוו

 ,ּפַאלק צזַא ןבענעג םיא טָאה רעדמערפ רעד ןוא טגַאװעג טָאה ףירַאק |
 -עגרעכיוא ןַא .סּפיּפ ןייק ןבעגעג טינ וליפא ןוא ןלַאפעגרעדינַא זיא רע זַא
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 יַאגַאמ ןופ רטנייא יז סיוא טשינ טעז רע .רעדמערפ רעד רוביג רעכעלנייוו

 ןוא גרעב יד ןופ רעהַא ָאד ןעמושעג רעכיז ,טסעג יד ןופ רענייא יו ,זַאר

 יב . ...רעמיצ סָאקסומ ןיא ךיז ןסירעגניירַא

 ךיז טָארב שיילפ ןייז ,עקידעבעל יד ןופ טשינ רעכיז ןיוש זיא וסוי

 .טכירעגוצ סוג רעכיז ןיוש זיא ףירַאק ךיוא ןוא ןטרָאד

 "גיז חומ ןיא ןסירעג ךיז ןעגנוי עכעלטע יד ןופ ןעקנַאדעג יד ןבָאה ױזַא

 ,ןגיוושעג ייז ןבָאה עלַא .לענש ,זייב ,קיגַאז

 .שער ןוא רעסַאװ טימ ןפָאלעג ,ןגירשעג ,טעווערעג טָאה דיאַאס לַאמַאג

 ןעמ .קידייל ןענַאטשעג טשינ זיא רענייק .טנעה רעטרעדנוה טימ ןעמַאזוצ רע

 טָאה רעכילטיא .תונשקע רעקידלַאװעג ַא טימ רעייפ םעד ןגעק טפמעקעג טָאה

 ןרנעלרַאפ ןיא םיירב ןוא טייוו ןטײרּפשסיױא ךיז ןעק רעייפ סָאד זַא ,ןפירגַאב

 ןעמוקעג רעבירעד זיא סע .ןעמייה עכייר ןוא עמערָא ערעייז עלַא ,זַארַאנַאמ

 | .ןטייז עֶלַא ןופ ףליה

 ! ףוסוי ! ַאקסומ ןעיירש ןוא ןפור ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה דיאַאס לַאמַאג

 .ץעגרע ןופ ןעמוקעג טשינ זיא רעפטנע ןייק

 -ַאג 'ןופ ףיוה ןיא ןעוועג ָאד ןענעז זַארַאגַאמ ןופ רעניואוונייא לָאצ ַא

 יזיוה ןופ ןעלגילפ עכעלטע טדנעלרַאפ ןיוש טָאה רעייפ סָאד .דיאַאס לַאמ

 ָאד ,רעטצנעפ ַא ָאד ,ןקלַאב ַא ןלַאפעג זיא ָאד .טנערברַאפ ןרעמיצ עכעלטע

 לַאמַאג .טנאוו א ןופ םייל ,ןייטש קיטש עקיזיר א ָאד ,טיפוס ןופ קיטש א

 ןטלַאהעג ךיז םיוק ןוא קיניזנַאװ ,ןריױלרַאפ ,טלפייזוצרַאפ ןעוועג זיא דיַיַאס

 א .טליפשעגסיוא זיא ץלַא זַא ,טסואוועג ךעליירג ןיוש טָאה רע .סיפ יד ףיוא

 -רעדיוו ךָאד טָאה יז .ןַאקסומ ןופ דניז יד בילוצ סע זיא ןַאללַא'ןופ הללק

 .דניז ןוא ןעקנַאדעג ,דייר טימ ,בייל ריא ןופ ןרעייפ טימ טקינעּפש

 ירַאֿפ םיש ןייק ָאטשינ .םעד וצ טכַארבעג טָאה ,רעטכָאט ןייז ,ַאלסומ

 -כָאט ןייז ןופ דייר יד טרעהעג טָאה רע .קידלוׁש ךיוא זיא ןיילא רע .גנובעג

 יז .זיוה ןיא םיא ייב ךיז טיײרּפש דניז יד ןעזעג טָאה רע .ןגיוושעג ןוא רעמ

 .רַאטַאנעביא רָאטקָאד םעד ןבעגעגּפָא ךיז טָאה יז זַא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה

 רע .ןעמוקעגמוא רעכיז ךָאד זיא רע ? ָאטשינ ףוסוי זיא רעבָא סָאװרַאפ

 ? טפָארטשעג םיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ? ָאטשינ רע זיא סָאװרַאפ .ָאטשינ זיא

 .תעגושמ וצ ןבירטעג םיא ןוא ּפָאק ןייז ןיא טעיָארעג ןבָאה ןעקנַאדעג יד

 סָאד טליטשיעגנייא עלעסיבַא טָאה ןעמ זיב טרעיודעג טָאה העש עכעלטע

 .ןַאקפומ ןופ רעמיצ םעד ןיא ןיירַא טנעקעג ןיוש טָאה ןעמ .רעייפ

 ,ןכעלב ,לגיצ ,סנזייא רעקיטש ,טנערברַאפ ןעועג ןיוש זיא טיפוס רעד

 ןיא טעילטעג ןבָאה סנקלַאב יד .חברוח ןייא ןיא ןגעלעג ןענעז ,רעיופ ,ךלַאק

 לַאמַאג .טכוזעג ,טרעטשינעג טרָאד ןוא אר ןבָאה טנעה עטסיירד .רעייפ
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 א יװ ןוא דניק ַא יװ טוָאלקעג ,טנייוועג ,ןגירשעג ,ןטעבעג טָאה דיאַאס
 -רעד א יו ,ןַאמ רעצלָאטש א יוװ ןוא רענערױלרַאּפ א יו ,היח עטעדנואוורַאפ
 ,ןרעהוצ ךיז זומ ןעמ ןכלעוו וצ טָאטש ןופ רעטסטלע ןַא יו ןוא רענעגָאלש
 -רע העד ןפָאלעג זיא רע .ןעזנָא ןייז ןוא טכַאמ יד ץלַא ךָאנ טָאה רעכלעוו
 -עג ןופ טגָאיעג ,בייל רעקיטש טנערברַאּפ ,טנעה יד ךיז טנערברַאפ ,רעטש
 רעבייוו םתס ןופ ,רעדניק ןוא רעבייוו ענייז ןופ ןרעמָאי עטסיוו ןוא ןענייוו
 | .קלאפ-רענעמ {וא

 -רעק ןטנערברַאפ ַא ןעניפעג וצ ןעגנולעג ימ רעטסערג רעד טימ זיא סע
 רֶאָנ .זיא סע רעוװ םינּפ ןטלױקרַאפ םעניא ןעז טנעקעג טשינ טָאה ןעמ .רעּפ
 סָאד זַא ,טנעקרעד טָאה ,רעטָאפ ַא ןופ טקניטסניא םעד טימ ,דיאַאס לַאמַאג
 -עג עשיראהעג עכלעזַא טזָאלעגסױרַא טָאה רע .ןוז רעטכילַאב ןייז ףוסוי זיא

 .ןעלמיה יד ןטלַאּפש טנעקעג טָאה סע זַא ,ןעיירש |
 ןיא רע .ןַאמ א ןופ ךיוא ,רעּפרעק ןטייווצ ַא ןענופעג ךיוא טָאה ןעמ

 םינּפ ןטימ ןגעלעג זיא רע .ףוסוי יו םנערברַאפ ,טליוקרַאפ יוזא ןעוועג טשינ
 ןופ רעגעלש רעד ,ףירַאק זיא סָאד זַא ,ןעזעג ךלַאב ןבָאה ןשטנעמ ,ליד םוצ
 .אמור ןופ ןוז רעד ,זַארַאגַאמ

 .ןסיורד םעניא טּפעלשעגסױרַא ןעמ טָאה סרעּפרעק עטנערברַאפ ייווצ יד
 טָאה רע .טזָאלעגּפָא טשינ ץלַא קיטייװ ןייז ןיא טָאה דיאַאס לַאמַאג

 -רַאפ רע סָאװ ץלַא טגָאזעגוצ טָאה רע .רעטכָאט ןייז ןכוז לָאז ןעמ ןטעבעג
 -מוא סָאד טרעױדַאב ןבָאה ןשטנעמ .ןַאקסומ ןעניפעגסיוא לָאז ןעמ יבַא טגָאמ
 רעקיטכרָאפסטָאג ַא ,ןַאמ רעכעלרע ןַא זיא סָאװ ,דיאַאס לַאמַאנ ןופ קילג
 טפלעה ,טנַאה רעטיירב ַא טימ שטנעמ ַא ,ןַאללַא ייב רעניד רעטכילַאב ַא ,ןַאכ
 .ענעגָאלשרעד ןוא עמערָא

 סָאד ןשָאלעגנייא ןוא טליטשעגנייא ,טרעטשינעג ,טכוזעג טָאה רערעי
 ןוא רכז ןייק ןעוועג טשינ .ןענופעג טשינ ןעמ טָאה ןַאקסומ רעבָא ,רעייפ
 יי .ריא ןופ רוּפש ןייל

 תוכרוח יד םורַא ָאד .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע
 ןשטנעמ ײלרעלַא .בייוו ןוא ןַאמ ,טלַא ןוא גנוי ןשטנעמ טימ טעיַארעג טָאה
 ןופ סנבעל עגנוי יד טניײװַאב ןוא טנייוועג ןבָאה עלַא .ןעוועג ָאד ןענעז
 ךיז טָאה סָאװ ,קילגמוא עסיורג סָאד ןוא ןַאקסומ ןופ ןוא ןפירַאק .ןפוסוי
 - .זיוה ןוא ּפָאק סדיאַאס לַאמַאג רעביא טגיילעג

 א טימ ןַאמ רעכיוה ַא ןסירעגכרוד עסַאמ רעד ךרוד ךיז טָאה גנולצולּפ
 -רַאװש א ןיא טמערעגנייא םינּפ סָאד ,בייל ןפיוא עיַאבַא רעצרַאװש רעטיירב
 ןוא עסַאמ-ךשטנעמ עטליונקעגפיונוצ יד ןסירעגכרוד ךיז טָאה רע .דרָאב רעצ
 ,דיאַאס לַאמַאג ןטלפייווצרַאפ םעד וצ ןגָארקעגוצ ךיז
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 לַאמַאג ףיוא ןגיוא עצרַאװש ענייז טלעטשעגנָא טָאה ןַאמ רעדמערפ רעד

 :ןרייר ןעמונעג לוק ןקידהענכה ןַא טימ ןוא ןדיאַאס

 ןָא ךיז ןעיצ סָאװ ,גרעב יד וצ ,ןופצ וצ זַארַאגַאמ ןופ געוו ןפיוא --- |

 עגנוי ַא טייז ןייז ייב ןוא ןַאמ ַא ןפָאלעג קירוצ עלייוו ַא טימ זיא רעהפיוא

 ןופ ןסירעג ךיז טָאה יורפ יד .שינעלייא סיורג ןיא ןעוועג ןענעז ייז .יורפ

 | .רעטייוו ןוא רעטייוו טּפעלשעג יז טָאה ןַאמ רעד רָאנ ,טנעה ענייז

 סָאװ טרעהעג םיוק ןוא ןַאמ ןכיוה םעד ףיוא טקוקענ טָאה דיאַאס לַאמַאג

 סע טָאה סָאװ .םיא וצ טדער ןעמ סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא טדער רענעי

 יד ,רעטליוקרַאפ א ןוז ןייז טגיל טָא .קילגמוא ןוא ךָארב ןייז טימ ןוט יצ

 רע ליוו סָאװ ןוא ןעמַאלּפ יד ןיא ןעמולעגמוא ךיוא רעכיז זיא ענייז .רעטכָאט |

 ? דייר ענדָאמ ענייז טימ ַאד

 ןיא סָאד זַא ,ןייז ךעלגעמ ץנַאנ ןעק ,רימ טגָאז לכׁש ןיימ יו טיול ---

 ...ךעלגעמ ,רעטציא טנייװַאב ריא סָאװ ,רַאה ןיימ ןופ רעטכָאט יד ןעוועג

 .טניימ רענעי סָאװ טּפַאכעג דיאַאס לַאמַאנ ךיז טָאה רעטציא טשרע

 | ? ואו ? רעטכָאט ןיימ ---!

 וצ .למיה םוצ רענייצ ןביז ןופ ןזדלעפ יד וצ ,גרעב יד וצ געוו ןפיוא ---

 | .! טייז ןופצ

 ןוא טנעה עדייב ייב ןַאמ ןדמערפ םעד טּפַאכעגנָא טָאה דיאַאס לָאמַאג

 | : טעּפילכעג

 ?ואו ?ןעוו ? רעטכָאט ןיימ ---

 ! טניירפ ןוא רַאה ןיימ ,קירוצ עלייוו ַא טימ ---

 : | ! ןייז טשינ ךָאד ןָאק סע ---

 -כיוה ענייז ןופ ּפָארַא ךיז טזָאל רע ןעוו רעֶלדָא רעד טסייוו סָאװ ---

 פ ןטייק

 ! ןליוו סטָאג ! ןעמַאלפ יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא ַאקסומ ---

 .ןשינעפעשַאב ענייז ןדנעלרַאפ וצ טשינ זיא ןליוו סטָאנ ---

 : טעווערעצ ךיז טָאה דיאַאס לַאמאג

 ! הללק ַא .ןעמוקעגמוא זיא ןוז ןיימ ! ףָארטש ַא .ןעמוקענמוא זיא יז ---

 רָאפ ןעמ --- טדערעג ןַאמ רעכיוה רעד טָאה -- הללק ןייק טשינ ---

 םוצ רעליימ ענעּפָא טימ טגיל קילגמוא סָאד ןעוו ,הללק ןייק ןענָאמרעד טשינ

 ! למיה

 ףיוא ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה קילגמוא רעטסיוו ַא .דייר עזיולב ,דייר ---

 ! ּפָאק ןיימ

 ןוא ָאד .טפול יד ןטלָאּפשעג ןבָאה ןעיירשעג ,ןדלַאוװעג .ןענייוועג יד

 "עג ךָאנ ךיז טָאה טרָאד ןוא ַאד ;טנַאװ יא ןלַאפעגנייא זיוה םעניא זיא טרָאד
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 ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד ;ןליוק ןוא ׁשַא ןופ גנוצ עקימאלפ א סױרַא סייר א ןבעג

 ןדעי ןופ ןסירעג ךיז טָאה רעצרַאװש א ךיור א .ליוק ןיא ןקנופ טעילטשנ

 טלעטשעצ ןעוועג ןענעז סָאוװ ,רעייפ ןצַאקרוטש ןופ ןטכױלַאב ןעוועג ןוא ?קניוו

 .ףיוה ןרעביא-

 םוצ טעיַאוװעג ןבָאה ןעלמעק ,ןלַאטש יד ןיא טעשזריהעג ןבָאה ןעלזייא

 רעמַאיעג טימ ןגירשעג ןבָאה תויח-רבדמ ,טליבעג ןבָאה טניה ,טלעוו ןוא ?מיה

 גָאט רעיינ ַא ןוא ןיינסיוא םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה טכַאנ יד .ןייוועג ןוא

 ,ןכערבפיוא טפרַאדעג טָאה

 קינייוװ ןוא טרעמָאיעג דיאַאס לַאמַאג ץלַא טָאה -- ? ַאקסומ זיא ואוו --

 ? ַאקסומ ןיימ זיא ואוו --- ןַאמ ןכיוה םעד ןופ דייר יד וצ טרעהעגוצ ךיז

 סָאד זיא ,רימ טגָאז ?כש ןיימ יוװ ,ןעזעג ןבָאה ןגיוא עניימ יו טיול ---

 .ןליוו ןטוג ריא טימ ןפָאלעג טשינ זיא יז ,רַאה ןיימ ןופ רעטכָאט יד ןעוועג

 ףרַאד ,גָאט ןופ ךָארבפיוא ןטימ .קעװַא ואוו-ץענרע טּפעלשענ יז טָאה ןעמ

 יז ןעק ןעמ .גנרעב יד וצ ,ןופצ וצ געוו ןיא ןזָאל ךיז ןוא דרעפ ןענַאּפש ןעמ

 | ,ןטרָאד ןעניפעג

 ןופ םיִנּפ םעניא טקוקעגנייא רעסעב ךיז דיאַאס לַאמַאנ טָאה רעטציא

 ןבָאה ןצַאקרוטש יד ןופ ןעמַאלפ יד .טייקטסנרע ַאזַא טימ טדער סָאװ ,ןַאמ םעד

 ןוא ןרעפיוועג ,סנגער ,סמערוטש ,ןטניוו ןופ טרעלַאעצ םינּפ א ןטכױלַאב

 -עגכרוד ןדיאַאס לַאמַאג זיא -- ןעזעג ואוויץעגרע ןיוש םיא טָאה רע .גרָאז

 .ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא ןפָאל

 ,טגערפעג דיאַאס לַאמַאג טָאה -- 4 רעדמערפ ,וטזיב רעוו ---

 ...ןעמָאנ ןיימ זיא ירַאבדימ םימחר ---



 לטיּפַאק רעטניינ

 רַאטַאנעביא לאומש
 רעביא טיײרּפשרַאפ ןעוועג זיא ןלויט עיולב-ךעלנירג יו ,לּפענ רעטכייל ַא|

 | .יפַאס לטעטש םעד ןבענ טרַאה ,ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןופ גערב םעד

 .גָאט רעיינ א ןכַארבעגפיוא טָאה סע .ןענורעגסיוא טשרע זיא טכַאנ יד

 .גנאפ-שיפ היוא טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה יפַאס ןופ רעשיפ יד

 טָאה ןטרָאד ןוא ָאד .גערב םייב טגיוועג ךיז ןבָאה ךעלפיש ענעפרָאװעצ = |

 לפיש םעניא ךיז וצ ןצענ טּפעלשעג רעשיפ רעשידיי ַא רעדָא ,רעבַארַא ןַא
 .ןײרַא

 יד .ןַאעקַא ןשיטנַאלטַא ןופ גערב םייב טרַאה טניל יּפַאס ?טעטש סָאד

 ענעפרַאװעצ יד ןגעקַא טייקיולב רעבליז רעד טימ ךיז ןגיוו םי ןופ סעילַאװכ

 .לטעטש םעד ןופ רעכעד עכַאלפ יד טימ רעזייה ענרענייטש ןוא ענרעצליה

 עקירעי-לטימ יד ,ןעגנוי רעשיפ יד סױרַא ךיז ןזָאל סנגרָאמירפ יד ןיא

 ןוא טייוו ךעלפיש-רָאטָאמ רעדָא ,לגעז יד ףיוא ןדיי ןוא רעבַארַא ,רענעמ

 ןעעז ןצענ יד ןיא .ךעלשיפ םירמח עצנַאג ןצענ יד ןיא ןּפַאכ ןוא םי ןיא ףיט

 טימ ךייט רעצנַאג ַא יו ,רעבליז רעכעליולב רעלידלּפַאצ יו סיוא ךעלשיפ יד

 םענירג ךעליולב םעד ןופ רעהפיוא ןָא .ןגיוצעג ךיז טלָאװ רעבליז ןקישיטילג ַא

 .ןצענ עטקירטשעג יד ןיא זיב רעסַאוװ

 ,לדנַאוװ-?דנַאה ןופ ךיז ןרענרעד סָאװ ,יפַאס ןיא ַאללעמ רעד ןופ ןדיי יד

 .לדנַאה-שיפ ןוא גנַאפ-שיפ טימ ליפ ךיוא ךיז ןעמענרַאפ ,יײרעקרעװטנַאה

 רעבָא ןענעז ,סטוג ןוא בָאה ןייז טייקטיירב ַא טימ טיג םי רעד םגה

 ןזָאלסױרַא טשינ ךיז ןעק ןעמ ,סנגער ןוא ןטניווםערוטש לָאמעלַא ןַארַאפ

 סיוא טגניד רענייא .ערעגָאמ ַא רעייז זיא הסנרּפ יד .םי ןופ סמערָא יד ןיא

 ַאללעמ רעד ןיא ןוא .ליומ ןופ ןסיב םעד סױרַא טסייר ,ןסיב םעד ןרעדנַא םייב

 ,ןטייקנַארק ײלרעלַא ,טפַאשגנע רעד טימ ןעמַאזוצ ,סיורג טייקמערָא יד זיא

 ײלרעלַא ףיוא ןעיירשעג ,?דנַאװ-לדנַאה ןופ למוט ַא ןוא יירעלטעב ,לַאפּפָא
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 רעדיינש ,רענערבדלגיצ ,רעניּפש-לָאװ ,סחוקמ ,ךעלמישרדמ-יתב ,רענעטיזזרלַאה

 .ךעלסיבוצ ןַארַאֿפ ָאד זיא םעלַא ןופ ,רעביירט-למעק ןוא ?זייא ,רעטסוש ןוא

 ןשיווצ ַאללעמ רעד ןיא ָאי סעּפע ןענַאטשעג זיא זיוה סרעשיפ םעד לליה

 ןוא ןייטש ןופ טיובעג ןעוועג זיא זיוה סָאד .טשינ סעּפע ןוא טפַאשגנע רעד

 ןכלעוו ףיוא ,ךַאד רעכַאלפ ַא סנרָאג יד רעביא ןוא ןרָאג רעביא ןרָאג ,לגיצ
 רעסַאוװ סעשזולַאק עצנַאג ןעלקניוו יד ןיא טלמַאזעגנָא קידנעטש ךיז ןבָאה סע

 ףיוא ךיילנ ןרעיומ ןוא טנעוו יד רעביא ןזָאלוצּפָארַא ךיז טיירג ןעוועג ןוא

 .ּפַאילכ ַא טימ ןשטנעמ יד ףיוא ןוא סױרַא סַאנ רעד

 ןדעי ןיא .תוריד קילדנעצ ַא ,ןעמָארק עכעלטע טָאהעג טָאה זיוה סָאד

 ,תוחּפשמ עשידיי ןופ טניזעג-זיוה סיורג ַא טקיטסענעג ךיז טָאה תוריד יד ןופ

 טלעוו א ןוא ךעלקנעב ,שיט א ,ןצַארטַאמ עכעלטע ,ּפָאט-רעיײפ ןטימ ןעמַאזוצ

 | .טייקמערָא טימ

 ןופ ביֹוהנֶא םייב טייקכיוה רעקיגרַאב ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא זיוה סָאד

 רעלידלמוט ַא -- סָאג ַא וצ סױרַא ןענעז ןרעיומ עטשרעדָאפ יד .ַאללעמ רעד

 ןוא טנוה ,?זייא ,ןדיי ןוא רעבַארַא ,רעדניק ןוא רעבייוו ,רענעמ טימ לופ

 ןוא ?ניצ ןופ ןרעיומ ענעדנושעגּפָא יד ,זיוה ןופ לייט עטשרעטניה יד ,.למעק

 םי םענעגנוזעצ ןעיולב ןופ טייקנפָא רעד וצ טדנעוועג ןעוועג ןענעז ,ןייטש

 .טייוו ןוא טיירב רעקיזיר רעד טימ

 "עג טָאה זיוה סרעשיפ םעד ?ליה ןיא ןעגנוניואוו יד ןופ רענייא ןיא

 | .רַאטַאנעביא ?אומש רָאטקָאד רעד טניואוו

 עטרילבעמסיוא ,עמיורעג ,עקיטפול ,טניואווַאב רע טָאה ןרעמיצ ייווצ |

 ,ןטרָאד ןוא ָאד ןופ טּפעלשעגנעמַאזוצ טָאה רע סָאװ ,?בעמ ערַאװקיטנַא טימ

 ענרעזעלג עכעלטע ךיוא ןוא ךעלשיט ,סעזַאװ ,ךעלּפמעל ,םיצפח עשיבַארַא

 .םירישכמ ןוא ןטנעמורטסניא-ןיצידעמ ענייז טימ סעמַאש

 "זיוה עטלַא ןַא .סייוו ףיוא טברַאפעג ןעוועג זיא ןרעמיצ יד ןיא ץלַא

 -עג סָאד טכַאמעג ,טייצ רעד וצ ןזייּפש יד טיירגענוצ ,טנידַאב םיא טָאה יורפ

 עֶלַא ןבָאה לָאז רָאטקָאד רעד זַא ,ןעזענוצ ןוא טקיניירעג ןוא טמיורעג ,רעגעל

 | .ןטײקכעלמעװקַאב
 רעטצנעפ ייווצ ןוא םי םוצ סױרַא ןענעז רעמיצ ןייא ןופ רעטצנעפ ייווצ

 -ננע ןַא וצ ,ףיוה ןקידלמוט ַא וצ סױרַא ןענעז רעמיצ גנַאננײרַא םעד ןֹופ

 -נערד ,רעצלעה עטליופרַאפ ,סעילַאב ,רעסעפ ,ןצענ ןופ ףראוועגנָא ןוא טפַאש
 .ךעלפיש עקידנליופ ןוא רעסעפ ןיא שיפ טימ טלעוו ַא ןוא רעג

 ןצענ ,ץכעליופ ,שיפ ןופ תוחיר טימ ?ופ ןעוועג לָאמעלַא זיא ףיוה רעד
 ,עטעקַאנ ,ענעסילשעגּפָא ,ענעסירעגּפָא : רעדניק טימ ?ופ ךיוא ןוא טייקכייפ

 טימ ,עקירעגנוה ,עטרימשרַאפ ,רעדילג עטמורקעגסיוא ,םירבא עכעלקנערק טימ
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 ,ענייש רעדניק ךיוא ןוא טייקצרַאװש רעקיטעמַאס א ןופ ,ןגיוא ענייש עלופ

 .עשידיי ןוא עשיבַארַא ,עטיובעגיטוג ,עטנוזענ

 ,שרדמה-תיב ַא :טגָאמרַאפ רעשיפ םעד לליה ןופ ףיוה רעד טָאה ץלַא

 ןוא סעלכַאק ענייז טנערבעג טָאה רעּפעלק-לגיצ רעד הירזע ואוו ,בורג-םייל א

 לשעלפ א זיב ,ןַארָאק א ןופ טפיוקרַאפ טָאה ןעמ ואוו ,ךעלמערק ייווצ ,?גיצ

 עלעקנעב ןיילק ַא ףיוא ןסעזעג ָאד ויא ,רפוס ַא ;רעכערּפשּפָא ןַא .?ייאנציר

 ןוא תועימק ןוא ןשינעכערּפשּפָא ןבירשעג ךעלעווַָאט עניילק ףיוא טָאה ןוא

 .טלעוו רעד ןיא ץענרע ןיז ערעייז וצ ןסערדַא ןבירשעג רע טָאה רעכייוו רַאפ

 ףיוה םעד וצ ןוא רַאטַאנעביא ?אומש טניואוועג טָאה זיוה םעד ןיא סא

 ,רעמיצ ןטשרערָאפ ןייז ןופ רעטצנעפ ייווצ יד סױרַא ןענעז

 -קָאד רעד זיא ,למיה םוצ זיב ןעגנַאגעג ָאד זיא למוט רעד ןעוו ,גָאטיײב

 ןוא עשידיי יד רעביא ןעגנַאנעגמורַא זיא רע .זיוה ןיא ןעוועג ןטלעז רָאט

 רַאפ גנוזענעג ןוא גנולייה טכַארבענ ןוא יפַאס ?טעטש ןופ ןביטש עשיבַארַא

 -רָאד םעד ןיא טעברַאעג גָאט ןופ ?ייט ןסיורג ַא טָאה רע רעדָא ,עקנַארק יד

 ,עקנַארק עשידיי ןוא עשיכַארַא טנידַאב טָאה ןעמ ואוו ,זיוה-ןקנַארק ןקיט

 ,רעטלע ןדעי ןיא רעדניק ,בייוו ןוא ןַאמ

 טָאה סע .עקנַארק טימ טלופרעביא ןעוועג לָאמעלַא זיא לָאטיּפש סָאד

 -טַאמ קירייל ַא ןביילב ואווצעגרע לָאז סע ,ןפָארטענ טשינ לָאמנייל

 יד ןביולרעד טנעקעג ךיז ןבָאה סָאד .טדערענּפָא ןיוש זיא טעב ַא ןופ ,לצַאד

 .טָאטש ןופ םיסחוימ

 ןוא ריט רעד רעטניה ןעייטש טנלע ןוא טיונ ,טשינ ןלעפ ןטייקנַארק

 ןוא בייל רעביא רענניפ עגנַאל עריא סיוא טיירּפש טיײקמערָא יד .ןטרַאװ

 ,ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא ,ןבעל

 א ,רַאטַאנעביא לאומש ץוח א ,יפַאס ןיא ןעוועג זיא רָאטקָאד ןייא ךָאנ
 סילדנעצ ייווצ ַא טניואוועג ָאד ןיוש טָאה רע .ןַאמ רערעטלע רעשיזיוצנַארפ

 ןעמָאנ ןייז ,ענעריובעגנייא יד טימ טבעלעגנייא טוג טַאהעג ןיוש ךיז ןוא ראי

 | .ןַאלרַאג רעיּפ :ןעוועג זיא

 ןדעי ןיא יו טונ ױזַא ,יפַאס ןיא ןעוועג זיא אפור רעשיבַארַא ןַא ךיוא

 ךיז טמענ ןוא ץלַא טסייוו סָאװ ,רעשדלעפ ןימ ַא זיא סָאד ,?טעטש ןשיבַארַא

 .ןתאלוח ײלרעלַא ןלייה וצ רעטנוא

 .טבעלעגנייא טוג רעייז עדייב טימ ךיז טָאה רַאטַאנעביא ?אומש

 רע .זיוה-ןקנַארק םעד ןיא טעברַאעגנ רע טָאה גָאט ןופ ?ייט ןטסערג םעד

 ,טבילַאב קרַאטש ןעמעלַא ייב ןעוועג זיא

 ןופ טפַאשננע רעד ןיא ,בוטש רעמערָא ןַא ןיא ןעמוקעגניירַא רע זיא

 -ענסױרַא טָאה סָאװ ,טיונ רעד ןופ קערש ַא ןלַאּפַאב םיא זיא ,תושפנ ףלעווצ
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 .דיירפ ןוא גנוזענעג טגָאזענוצ ,טסיירטעג טָאה רע .לקניוו ןדעי ןופ ןגירש
 א ,זײּפש ןפיוק לָאז ןעמ תועבטמ עטצעל ענייז ןבעגנעגקעויַא ךָאנ לָאמלייט

 .האופר א ,ןיצידעמ

 ךעלסעג יד רעביא טזײרּפשעג טָאה רע ןעוו טלטיורעג ךיז ןבָאה ךעלדיימ

 סָאװ ,רָאטקָאד ןקנַאלש םענייש םעד טקוקעגכָאנ ,טנַאה ןיא לצנער םעד טימ

 טשינרָאג טעז רע זַא ,עקנַארק ענייז טימ ,ךיז טימ ןוטרַאפ ױזַא לָאמעלַא זיא

 |.םיא ףיוא טקוק סע רעוו ןוא טייג סע רעוו

 טונימ עקירעביא ןייק טַָאהעג טשינ טָאה רע .ןעמונרַאפ ןעוועג לָאמעלַא

 ,םורַא םעלַא רַאפ טשינ ןוא טנוזעג ןייז רַאֿפ טשינ ,ךיז רַאפ

 יא
2 

 טשינ טרָא ןייק ךיז רע טָאה ,זַארַאנַאמ ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע טניז

 .ןענופעג

 ,טלטניּפעג רעמ ךָאנ םיא ייב ןבָאה ןניוא יד .קיאורמוא ןעוועג זיא רע

 .םיא וצ טדער ןעמ סָאװ טסואווענ טשינ ןוא עקנַארק יד טלדנַאהַאב טָאה רע

 רָאג ,רעטייוו א טלעוו א ,טלעוו רערעדנַא ןַא ןיא יו ןעגנַאנעגמורַא זיא רע

 ,רעטייוו א

 .טגלָאפרַאפ טציא םיא ןבָאה ןעיורפ עגנוי ייווצ ןופ ןטלַאטשעג ייווצ

 טלַאטשעג סָאד ןוא רעטכָאט סדיאַאס לַאמַאג ,אקסומ ןופ טלַאטשעג סָאד

 .ַאנַאמַא הכרב רעניילק רעד ןופ

 טימ ןַארַאנַאמ ?טעטש סָאד ןגרָאמירפ םענעי ןיא טזָאלעגרעביא טָאה רע

 ,םייהַא קעװַא ןוא ןעמעלַא ןוא ץלַא

 -יצרַאה ןוא רעטוג רעד ,לאומש רעבלעז רעד רעמ ןעוועג טשינ זיא סע

 סא ךיז טגערפ ,לכיימש ַא ןגעקַא ןעמעלַא טגָארט סָאװ ,רָאטקָאד רעק

 ַא ןוא לּפעק ןרעביא טעלג ַא דניק ןדעי טיג ,טייקיניילק רעדעי ןגעוו

 ןסעועג רעטציא זיא רע .רעבלעז רעד טשינ טייוו .ךעלרעקוצ ןפיוק וצ עכטמ

 עצנַאג יד יוװ ןעזעגסיוא ,טרעדורעצ ,טכַארטרַאפ ,רעמיצ-סטעברַא ןייז ןיא

 .רעטנוא םיא טייג רעדנַאנַאטימ טלעוו

 ןַא ןיא טקוקעגניירַא ןוא טכיל א ייב ןסעזעג רע זיא טכַאנ רענעי ןיא

 | .רפס ןטלַא

 יירשעג ןוא רעדורעג סָאד .טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 טָאה רעטצנעפ ןכרוד .ןשָאלעגסױא ןוא טמוטשעגנייא ןעוועג זיא ףיוח ןופ

 ,היח ַא ןופ יירשעג ַא טרעהעג ךיז טָאה ץעגרע ןופ .טכַאנ יד טױלבעגניײרַא

 -עג זיא סָאװ ,דניק ַא ןופ ןייוועג סָאד טרעהעג ךיז טָאה טנעאנ רָאג זיוה ןופ

 .לדיפ א ןופ ןייוועג סָאד יו ,ןיד ןעוו



 יקלסװָאנשטזולה הטשמ 172

 -ניילק ןוא ענבירד ןעוועג ןענעז ייז .תויתוא יד ןעזעג םיוק טָאה רע

 ןופ שטייט םעד טסואוועג טשינ טָאה רע .עטקידנורַאפ ןוא קיציּפש ,עקישט

 רע טָאה זירַאּפ ןיא ןרידוטש ןייז ןופ טייצ רעד ןיא .תויתוא עשיאערכעה יד

 ,טפירש יד ןסעגרַאפ וליפא טָאה רע .םירפס עכלעזַא ןיא טקוקעגניירַא טשינ

 אפור רעד ,רענייז עטַאט רעד .טײטַאב םעד טשינ סייוו רע ןוא ,ןענעייל סָאד

 ךיז טָאה רע .טפירש עקנינבירד יד קידנענעייל ןרָאװעג דנילב זיא םהרבא

 ןוא בייל ןייז טימ סוחי םעד ןטיהענּפָא ןוא םַאטשּפָא ןייז טימי טסיורגעג

 ,המשנ

 ןרָאי רעטרעדנוה ?סוחי םעד ןטלַאהנָא ןענעק ,לאומש ,רע טעוװו ױזַא יו

 ,ןשינעעשעג ,ןטלעו ערעדנַא .טייצ רענעי טניז טלקייקעגהעביא ךיז ןבָאה

 רעטָאפ םעד יװ ןרָאי ענייז ןבעלוצסיוא טרעשַאב ןלאומש םיא זיא .ןשטנעמ

 ןַא ףיוא רע זומ יצ .טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןײגניירַא טעוו רע רעדָא ,אפור רעד

 -סיורַא ךיז רע ןעק רעדָא ,טגָאזעגנָא טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ןטיהּפָא תמא

 .םיא רַאפ ןּפָא ןוא סיורג זיא טלעוו יד ?ןזסייר

 ,גלק ,ןייש ןיא יִז .דיירפ טימס תורצוא םיא רַאפ טנייל אקסומ

 קיטש-םושיכ יד ,ןבױלגרעבַא סָאד ריא ןופ ןעלצרָאװסיױא ןעק ןעמ .קידנצייר

 שינעדיירנייא סָאד ריא ןופ ןעלצרַאװסיױא .ףיט ױזַא טלצרָאװ יז עכלעוו ןיא

 טימ ןצעזַאב ךיז ןעק רע .לאומש ןֹוא דעמכַא ןַא ןופ טלַאטשעג טלּפָאד ַא טימ

 ןסיוו טעװ רע ןוא טלעוו רעד ןיא טָאטש זיא סע רעכלעוו ןיא ,זירַאּפ ןיא ריא

 | .קילנ ןופ

 טנשריעג טָאה רע .טכיל סנּפָארט טייצ רעקיטש טימ ןרילרַאפ ןגיוא יד

 ןוא ןרעוו דנילב טעוו רַאטַאנעביא לאומש ,רע ךיוא .טייקנַארק סרעטָאפ םעד

 ַא טגָאזעגסיױרַאֿפ םיא ןבָאה זירַאּפ ןיא םיריוטקַאד .ןפלעה טשינ ןעק ןעמ

 ןענעז ןשטנעמ ליפ ױזַא .ַאללעמ רעד ןופ השורי יד זיא סע .עפַארטסַאטַאק

 .ןפלעה טשינ ייז ןעק ןעמ .עמָאכַארט ,ַאמָאקוַאלג ,טקַארַאטַאק ףיוא קנַארק

 ? ןָא טביולק שטנעמ רעד סָאװ ,דיירפ יד זיא סָאװ ? קילג ןעד זיא סָאװ

 יו רעמ טשינ רעבָא זיא סע .ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא סיוא סע טשטייט רעדעי

 ךיז טעוו רענייק .ןבעל ןייז ןָא טשינ ךָאד טייג םענייק .דיחי םעד ןופ דיירפ יד

 .םיא רַאפ ןייז בירקמ טשיו

 בירקמ םוצ וצ סע טביירש ןעמ ,תומחלמ ןיא ןברַאטש ןשטנעמ ןענָאילימ

 רעדעי ,ןעגנואווצעג זיא רעדעי .תמא טשינ ךָאד זיא סע .ללכ ןרַאפ ךיז ןייז

 סע זיא ױזַא .ןײלַא ךיז ןגעוו רָאנ טכַארט טוט ןוא ןטסגנַא ןופ ןהעש ןיא

 ,ןכייר םעד טימ ןוא ןַאמערָא םעד טימ ,עשר םעד טימ ןוא קידצ םעד טימ

 -רעּפ סָאד ןייז בירקמ רע ףרַאד סָאװרַאפ טינייה .ןקנַארק םעד ןוא ןטנוזעג םעד
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 -עג טשינ סָאװרַאפ ? טייקמערָא ןוא טנלע ןייז ןיא ןייגנייא ,ןבעל עכעלנעז

 ? ןייש ןקיטכיל םעד ץלַא ךָאנ ןעעז ןגיוא יד יו גנַאל ױזַא ,ןסינ

 ךייר ױזַא זיא סָאװ ,אקסומ עטרַאצ יד טזָאלעגרעביא רע טָאה סָאװרַאפ

 -רעביא ,ןדחּפ ַא יו ןפָאלטנַא זיא רע ? סונעג ,טייקכעלבייוו ,גנוטסולג טימ
 וצ סָאד טזָאלענרעביא ,ןַאמ ןט?ייהעגסיוא טשינ א ,רעדניק עקנַארק טזָאלעג

 רעד ןיא רעהַא ָאד טָא ןעמוקעגקירוצ ןוא טבערטש ןוא טסולג שטנעמ ַא סָאװ

 ןייז ןייא טליה ןוא דיירפ עדעי םיא ןופ סיוא טגיוז טכַאנ יד .טײקמַאזנייא

 ןדעי ,דיירפ ןּפָארט ןדעי םיא ןופ וצ טמענ גָאט רעד ,רעיורט ןיא טימעג

 ,ךיז טשעל ןגיוא יד ןופ טכיל יד ןוא ,ןבעל ןּפָארט

 ןַאקסומ ןופ טכַארטעג טכַאנ רעטעּפש רעד ןופ העש רעד ןיא טָאה רע

 -ַאנ ריא ןעוו ,ןטונימ עקידיירפ יד טבעלעגרעביא לָאמַאכָאנ ןוא ,לָאמַאכָאנ

 סמערָא עריא ,עטרַאצ ַאזַא טיוה יד .םינּפ ןייז רעביא טילגעג טָאה טייקטנע
 ...טפַאשביל ןוא דוס טימ ?ופ דייר עריא ןוא

 ןַא ,טסואוועג טָאה רע .רעקרַאטש ןרָאװעג זיא דניק ןופ ןייוועג סָאד

 גָאט ןבלַאה א רעביא ,קנַארק רעווש יא רעדיינש םעד םיסינ ןופ דניק סָאד

 -נַארק ןוא םירוסי יד ןרעדניל טוואורּפעג ןוא ןסעזעגּפָא טרָאד טנייה רע זיא

 .ןייפ םעד טליטשעננייא םיוק ,ןעגנַאגרעד טשינ טייוו זיא רע ןוא טייק

 ןוא רעבַארַא רַאפ רעזייה-ןעקנַארק ןעיוב זיא טפרַאדעג טלָאװ ןעמ סָאװ

 -נַארק יד ןרעדניל טנעקעג טלָאװ ןעמ .ןרעדנַא ןופ םענייא ןליײטּפָא טשינ .ןדיי

 ןשיווצ טנורגּפָא רעסיורג ַא טגיל סע 4?רעבָא ױזַא יװ .טנלע םעד ,ןטייק
 .ןדייב

 סָאװ .רעניד ,רעקרַאטש ןרָאװעג זיא זיוה ןיא לגניי םעד ןופ ןייזועג סָאד

 ןופ טדייפ דניק סָאד .ןטנעמורטסניא ןייק טשינ טָאה רע ? ןפלעה/ רע ןעק

 סיוא טייג ,תואופר ןייק טשינ טָאה ,זדלַאה ןיא טקיטשרעד טרעוו ,עירעטפיד

 ֶּ . ..ןפלעה טשינ ןעק רע ןוא ,םירוסי ןיא

 טָאה ףָאלש רעד .טנַאה רעד ןופ ןלַאפעגסױרַא םיא זיא רפס עטְלַא סָאד
 ןיא בייל ןייז .טייקדימ ןופ ןכָאטשעג םיא ןבָאה ןגיוא יד .טרעטַאמעג םיא

 ןוא םיא רעביא ךיז טלקיוו סָאװ ,קערש ןוא טייקרעכיזמוא טימ לופ ןעוועג

 .םיא םורַא
 נָא +

6 

 , .ףָאלש ןופ טקעוועג ךיז טָאה רע

 רעביאנגעק רעטצנעפ ייווצ יד ןיא טקוקעגניירא טָאה ןעניגַאב רעד

 .םי םעד

 ,לדנאוװלדנאה ַא ןעגנַאנעגנָא ןיוש זיא ףיוה ןפיוא --- סייז רענעי ןופ
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 ןפרָאוװעג ,ןצענ טּפעלשעג ןבָאה טניזעג-זיוה סיורג ןייז טימ ל?ליה .ןעיירשעג

 ןגירשעג ייז ןבָאה עלַא .תבש רובכל ןדיי רַאפ ןײרַא רעסעפ יד ןיא שיפ

 ,בורג ןיא םייל ןבָארגעג ןיוש טָאה רעּפעלק ?לגיצ רעד ,ןרעדנַא ןפיוא רענייא

 רער רעביא ענייא ןסירעג ךיז ןבָאה תולוק יד .ןבורג םעניא רעייפ א טנערבעג

 גָאט ןופ ךָארבפיוא רעד ןעוועג זיא סע ,ןײרַא טייקטייוו רעד ןיא רערעדנַא

 .לסעק ַא ןיא'יוו טכָאקעג ןיוש טָאה ףיוה ןפיוא ָאד ןוא

 לּפענ ןכעלזָאר-ךעליולב ַא ןיא ןעקנוטעג ךיז ןבָאה םי םוצ רעטצנעפ יד

 גערב םעד ןשַאװעג טָאה םיוש רעסייוו ַא .ןַאעקַא ןופ טייקטייוו רעד רעביא

 .יירעפיטש ןוא גנַאזעג טימ

 רע .דימ ןעוועג זיא רע ,טעב ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא רַאטַאנעביא לאומש

 .ףיוא .דניק ןקנַארק םוצ ףױרַא ןפיול ןוא ןוטעגנָא ןייז טפרַאדעג ןיוש טָאה

 רע טָאה רענעפָאלשרעד-טשינ א יוװ .םיא ףיוא ןעמ טרַאװ זיוח-ןקנַארק םעניא

 .ור טונימ א ךָאנ ןּפַאכנײרַא טלָאװעג

 -ענ םוצ טרעהענוצ ךיז ,טייקטייו-םי רעד וצ טקוקעגסױרַא טָאה רע

 יד רעביאנגעק םי רעד -- ןגינעגרַאפ רעטסערג ןייז ןעוועג זיא סָאד .גנַאז

 -טייווםי רעד וצ טפַאשקנעב א טַאהעג לָאמעלַא סעּפע טָאה רע .רעטצנעפ

 ןיא ?שיט ןייז וצ טדימשעגוצ ןעוועג רע זיא זירַאּפ ןיא ןרָאי עלַא יד .טייק

 עסיורג יד ןיא; לַאטרַאװק ןשינײטַאל םעד ןיא לרעמיצ ןעמערָא ,ןגנע םעד

 ןופ טייקסייו רעכעלקנערק רעד ןיא ,טעטיזרעווינוא ןופ סעירָאטַארָאבַאל

 ןוא ץענערג ןייק טשינ טָאה סָאװ ,טייקטייוו א וצ טקנעבעג טָאה רע .לָאטיּפש

 | ,ףוס ןייק

 -שירפ טיירגעגוצ ,טרעיישעג ןוא טמיורעג ןיוש טָאה רעמיצ ןטייווצ ןיא

 ןבעגעגרעביא ןוא יירטעג קידלַאוװעג ןעוועג זיא יז .יורפ-זיוה עטלַא יד קימ

 -יצעג ,םיא ףיוא עלעקנערּפש ַא ןלַאפ טשינ לָאז סע זַא ,ןעזעג ןוא ןלאומש
 | .טנוזעג ןייז ןוא םיא רעביא טרעט

 ,סניד ַא ,סליטש ַא ,לוק טנַאקַאב ַא סעּפע טרעהעג רע טָאה גנולצולּפ

 .טשינ ןעק ןוא ןענייוו ?יוו ,לוק סָאד טרעטיצ סע

 .קיטסַאה ןֹוא ךעלעמַאּפ ,ריט יד טנפעעג ךיז טָאה טָא ןוא

 ןפרַאוװעג ,קיטכיזרָאפ ּפָאק םעד טקעטשעגניירַא טָאה יורפ-זיוה עטֿכַא יד

 יו ,ןּפיל יד ףיוא רעגניפ ַא טגײלעגפױרַא טָאהיז .טעב סלאומש וצ קילב ַא

 םעד ןיא ןיײגוצנײרַא הּפצוח רעד רַאפ טצעניײשעגנָא ןיילַא ךיז טלָאװ יז

 | .ךָאנ טפָאלש לאומש ןעוו רעמיצ

 -בַאמרַאפ טימ טגיל רָאטקָאד רעד יװ ןעזעג ,ּפָאק םעד טקעטשעגניײרַא

 "רָאפ ןוא קירוצ ףיוא ּפָאק םעד ןגיוצעגקירוצ עקכעלעמַאּפ יז טָאה ,ןגיוא עט

 - .ריט יד טכַאמרַאפ קיטכיז
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 טּפַאזעגנָא ,לוק סָאד טרעהעג ריט טייז רענעי ףיוא ךיז טָאה רעדיוו |

 .ץרַאה ןוא טייקליטש טימ ,ןייוועג ןוא טעבעג טימ

 .ןגיוא יר טכַאמעגפיוא טָאה לאומש

 : ןוטעג ףור ַא טָאה רע

 ? טרָאד זיא רעוו ---

 ,ריט רעד ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה יורפ רעטְלַא רעד ןופ ּפָאק רעד

 :שיבַארַא ןיא טלמַאטשעג טָאה יז

 .זַארַאגַאמ ...ןופ ?דיימ ַא ---

 ? ןַארַאגַאמ ןופ וטסגָאז ,רעוו ---
 .גיצ עננוי ַא ,ָאי --

 ? ירפ ױזַא סָאװרַאֿפ ? ןפָארטעג טָאה סָאוװו ---

 .ֿבכַאנ עצנַאג ַא למעק ַא ףיוא ןיוש ךיז טּפעלש יז .ןגָאז טשינ ליוו יז ---
 ? פדיימ עשיבַארַא ןַא רעדָא ,עשידיי ַא ? יז טסייה יו ---
 גָאז ַא ןוא טפול רעד ןיא טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ ַא טָאה עטלַא יד

 : ןוטעג
 .עשיריי א יי

 טייקטיור עטכייל ַא .ןעמוקעג ז זיא סע רעװ ןענַאטשרַאפ טָאה לאומש
 -ענ טָאה רע .אנַאמַא הכרב זיא סע .םינּפ ןפיוא ןגָאלשעגסױרַא םיא טָאה
 טלנוּפ ,רוטַאנ עשירטנעצסקע ןַא ,עגולק ַא זיא יז .ןעמוק טעװ יז זַא ,טסואוו
 -יוו לרעדורב ריא זיא רשפא רעדָא .ץלָאטש ןוא עדריוו טיימס ,ַאקסומ יו ױזַא
 ? ןרָאװעג קנַארק רעווש רעד

 ןעורּפָא ךיז יז לָאז .ןסע וצ סעּפע ריא ביג ןוא ןטרַאוװאוצ ריא סייה ---
 ! ןעמוקניירַא דלַאב לע ךיא .געוו ןופ

 יד עקַאט ןוא ,ןעז ךייא רָאנ ?יוװ יז .קיטש עדליוו א ךָאד זיא יז --
 | .טונימ

 ,רעמיצ ןרעדנַא ןיא ןעמוקניירַא דלַאב לעוװ ךיא ---

 | ,סױרַא זיא עטלַא יד
 סָאד .לענש ןוטנָא ןעמונעג ךיז טָאה רע .טעב ןופ ּפָארַא זיא לאומש

 ביל ךיוא ?דיימ סָאד טָאה רע .סרעמַאה טימ יו טּפַאלקעג םיא טָאה ץרַאה
 זיא סָאװ ,ץלָאטש ,טרַאצ ,גולק זיא יז .ןַאקסומ יו רעמ ךָאנ רשפא ,טַאהעג
 ןייז טשינ ךָאד ןעק יז ? ןעניואוו ָאד יז טעװ ואוו ? ןעמוקעג רעהַא ַאד יז
 ,רעגניפ יד טימ ןעלטייט ןלעװ ףיוה ןופ עלַא .ןעמַאזוצ םיא טימ

 ןופ ?דיל ַא -- ?דנוגינ ַא טמורבעגרעטנוא ,ןשַאװעגנייא ךיז טָאה רע

 -עג םענעגייא ןיא טרעהעגנייא עלעגר ַא ךיז טָאה רע .סַאג רעזירַאּפ רעד
 סע ואוו ,לדיל סָאד םיא וצ טמוק סע ןענאוו ןופ טרעדנואוועג ךיז ןוא גנַאז
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 ןבָאה ןגױא יד .ןוטעג לכיימש א טָאה רע ?ןעיורפ ,עביל ןגעוו ךיז טדער

 -עניא טרָאד טרעטַאמ סָאװ סעּפע ןופ ,ןפָאלשרעד טשינ ןופ ןכַאטשעג םיא
 .גרָאז ןוא קערש טימ ןצרַאה ןיא ןוטעג ּפַאלק א םיא טָאה סע .קינייוװ

 ,טלייאעגרעטנוא ךיז טָאה רע

 ןטשרעדָאפ םוצ ריט יד טנפעעגפיוא רע טָאה .ךיז טימ ןרָאװעג קיטרַאפ

 ,רעמיצ

 .שיט א ייב ןסעזעג זיא סָאװ ,טלַאטשעג רעד ףיוא ןלַאפעג זיא קילב ןייז

 רע .ןעגנורּפשעגפיוא זיא ןוא ןעזעג םיא טָאה יז .ַאנַאמַא הכרב ןעוועג זיא סע

 -עג ןוא םינּפ ךעלטניירפ רָאג א טכַאמעג ,רעמיצ ןטימ ןיא ןײרַא ?ענש זיא

 | : קיטומטוג טגאז

 .ױזַא ןוא טכַארבעג רעהַא ךיד טָאה טניוו רעכלעוו ?ַאנַאמַא הכרכ ---

 ? ירפ
 שיזיוצנַארפ ןרָאלק ַא ןיא טגָאזעג יז טָאה --- ,רָאטקָאד ,ןגרָאמ טו ---

 ,זַארַאגַאמ ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא --- ?וק ןקידוועגניז ַא טימ

 שיזיוצנַארפ טדערעג ךיוא ןוא טכַאלעג רע טָאה -- ךָאד ךיא עז סָאד

 ? טכַארבענ רעהַא ָאד ךיד טָאה סָאװ רעבָא .זַארַאגַאמ ןופ רעכיז ---

 טייקרעווש ַא .רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,ןרעפטנע טשינ רעטציא ןעק ךיא ---

 "עג ךימ טָאה סע .ןעמוק רעהַא טזומעג בָאה ךיא ,ןצרַאה ןפיוא רימ טניכ

 רע .ןייג רעהַא ָאד ןסייהעג רימ טָאה ירָאבדימ םימחר ךיוא .ןטרָאד ןופ ןבירט

 יפַאס ןייק ןרָאפ ןסייהעג .טקיטעּפשרַאפ סעּפע ןיוש בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה

 .ןעז ךייא
 ? סגעוו ןליימ ןעמוקעג טזיב סָאװ ,הכרב ,קנַארק טשינ ךָאד טזיב וד --

 ,טשינ סייוו ךיא ---

 ןייפ טזיב .קיטשירפ ןעמַאזוצ ןסע ןלעוװ רימ .שיט םוצ ךיד !ץעז ---

 עז ךיא .זַארַאגַאמ ןיא ךייא ייב טסַאג רעד ןעוועג ןיב ךיא יוװ טוג ױזַא ,טסַאג

 .לסיב ַא וצ ךיז ץעז ,ונ .םילכאמ ידו ןופ טכוזרַאפ טשינ טסָאה וד זַא

 .קירעגנוה טשינ ןיב .ךיא ---

 ,ןסע ןטימ ןעמוק ןיוש טעוו טיטעּפַא רעד ונ ,ונ ,--

 .לקנעב ןופ ץיּפש ַא ףיוא טצעזענוצ ךיז טָאה יז

 ; טכַארטַאב .רעסעב טשרע רעטציא יז טָאה רעי

 יד .רילָאק ןווילֶא ןלעקנוט ַא ןופ טיוה יד .טצינשעג ןעוועג זיא םינּפ ריא

 ,עסיורג --- ןגױא יד .ןזיירק-ןקָאל ןיא ןרעטש ןרעביא ןלַאפעג ריא ןנעז רָאה

 ןעמ ןעוו .ךיוה ןוא סייוו ןעוועג זיא ןרעטש רעד .עצרַאוװש-ףיט ,עכעלגנעכ

 ַא ףיוא ,ַארעּפָא רעד ןיא ,םואעזומ ַא ןיא זירַאּפ ןיא ?דיימ ַאזַא טנגעגַאב
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 טייקנייש ַא ,ןיסעצנירּפ עשילַאטנעירָא ןַא יו יז ןעמ טכַארטַאב ,טרעצנָאק
 .ןרעדנואווַאב יז לָאז ןעמ ןעמוקעג זיא סָאװ

 רעטציא זיב סָאד טָאה רע .םינּפ ריא ףיוא גנורעדנע עסיורג ַא סעּפע
 ,געט ןעצ ַא ןיוש ךָאד זיא סע .ןעזעג טשינ יז טָאה רע טניז .טקרעמַאב טשינ
 ןיא ךיוא  .ייז ןיא טייקליטש ןוא רעיורט ַאזַא טנייה ןוא ,עקידנפור ,עכעל -וירמ --- ןעוועג לָאמעלַא ןענעז ןגיוא יד .טרעדנעעג ךיז טָאה ?ריימ סָאד יו
 ,רעיורט ךיז טרעה דייר עריא

 ריא ףיוא ,ריא ןופ ּפָארַא טשינ ןגיוא ענייז טזָאל רע ןַא ,ןעזעג טָאה יז
 טָאה ,טָא ןוא סַאלב ןרָאװעג יז זיא טָא ,טיור ןוא ךיילב טליּפשעג טָאה םיִנּפ
 .ףיוא םַאלפ ַא ןבעגעג טייקטיור רעטנוצ ַא

 טסעוװ וד ןוא טשינ ךיז םעש ,ּפָא-סע .הכרב ,געוו ןופ רימ טזיב וד ---
 ןסעגרַאפ ָאי .ןדייר ןעמ טעװ ןעמוקקירוצ לעװ ךיא ןוא ןקנַארק רעווש א ,עלעגניי ןקנארק ַא וצ ןפױלפױרַא רָאנ לעװ ךיא .רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיגנײרַא
 ' ?לרעדורב ןייד טכַאמ סָאװ ,ןגערפ

 .סיפ יד ףיוא ןיוש טייג רע --
 : .הרושב עטוג ַא זיא סָאד .טוג --
 -יטציא רעד ןיא טלָאװ יז .טײקרַאבקנַאד טימ םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז

 ןגָאז רָאנ לָאז רע ןעו ,ןבעל ןגנוי ריא ןבעגוצּפָא טיירג ןעוועג םונימ רעה
 ,סע טרעגַאב רע זַא ,טרָאװ ןקיצנייא ןייא

 .ךיירפ טימ ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע
 ? ןַארַאגַאמ ןיא טליטשעגנייא ךיז טָאה עימעדיּפע יד --
 -עגנייא טָאה ,רַאטשנעביא רָאטקָאד ,ריא .ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ,ָאי --

 ,רעדנואוו ןוטעגפיוא ןוא רעטער ַא יו ןזיװַאב ךיז טָאה ריא ,טליטש
 | .ןפָאלטנַא םעדכָאנ ---
 -עגּפָארַא ךיז ןבָאה ןגיוא יד רעביא סעיװ יד ,ןוטעג רעטיצ ַא טָאה יז

 .ןזָאל

 .טוומעג טָאה ריא .רָאטקָאד ,ןפָאלטנַא טשינ ,ןיינ --
 .טכַארטרַאפ ןעוועג זיא רע .ךעלעמַאּפ עװַאק יד ןעקנורטעג טָאה רע
 םַאמַאג טבַאמ סָאװ טרעהעג רשפא טסָאה .ןגערפ וצ ןסעגרַאפ ---

 | ? דיאַאס
 .טייקטיור רערעטנוצ ַא טימ טמַאלפעגפיוא טָאה םיִנּפ ריא
 -ןכּפעש עסיורג א ןכַאמ טזָאלעג טָאה רע ןוא ןרָאװעג טנוזעג זיא רע ---

 ןוא גנוי ,ןשטנעמ טימ טָאטש עצנַאג יד .זַארַאגַאמ ןיא ןעמעלַא רַאפ הדועס
 ןזיּפש טימ גרעב עצנַאג .הדועס רעד ףיוא ךיז ןעיירפ ,ךייר ןוא םערָא ,טלַא
 טעוװ טכענ יירד ןוא געט יירד .טיירנעגנָא טרָאד ןעמ טָאה ןעקנַארטעג ןוא
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 "יירט-למעק םעד טימ זַארַאגַאמ ןופ סױרַא ןטכענ ןיב ךיא ןעוו .ןטלַאהנָא סע

 -צעל יד ןעוועג זיא סע .ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג טרָאד ןעמ טָאה ,םיקַאכ רעב

 .הדועס רעד ןופ:טכַאנ עט

 .ןטימניא טקַאהעגרעביא דייר עריא טָאה רע -- ..,ןוא ---

 ?בעלָאש סָאד ןעקנירט טקידנערַאפ !טָאה רע .טרערעג טשינ רעמ טָאה רע

 ךיז טָאה יז ךיוא .לדיימ יד טקוקעגנָא רעדיזו ןוא ךיז טלעטשעגפיוא .עווַאק

 .לוטש רעד ןופ טלעטשעגפיוא
| 

 .לדיילק םענעגָארטעגּפָא ,ןטצונעגּפָא ןַא ןיא טליהעג ןעוועג זיא בייל ריא

 -עג ַא ןופ טייקכייר ַא טרַאּפשעגסױרַא טָאה ?לדיילק ןעמערָא םעד ןופ רָאנ

 ,רעקנַאלש ןראװעג ,געט עכעלטע יד ןיא ןסקאוועגוצ סעּפע זיא יז .טלַאטש

 םימ טקוקעג םיא ףיוא טָאה יז .ןעזסיוא ריא ןיא קידריוו זיא ץְלַא .רענעש

 רע .ףליה ךָאנ ןעמוקעג זיא יז זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ,רעיורט ו5 ןגיוא

 .יי רעדָאי ןקיש םייהַא יז םעדכָאנ ןוא ןרעהסיוא ןזומ יז טעװ

 טײקמערַאװ ַא טָאה ןצרַאה ןיא .ּפָאק ןיא טרַאּפשעג ןבָאה ןעקנַאדעג יד

 םיא טָאה םע .שינעריז ַא ןטילבעג יד ןיא טליפעג טָאה רע .ןוטעג גָאלש ַא

 .ֿפָאק ןיא ןעלדניווש ןעמונעג שזַא

 לעוװ ךיא ןוא וצ ךיז רַאּפש ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיירַא ייג הכרב ,וד ---

 .דימ רעייז רעכיז טזיב וד .קירוצ ןייז דלַאב

 .רָאטקָאד ,דימ טשינ ןיב ךיא ---

 .טוג ---

 רעד ףיוא טצעזעגקירוצ ךיז טָאה הכרב .בוטש רעד ןופ סױרַא זיא רע

 -וצמוא ןוא דשח טימ טקוקעג ריא ףיוא טָאה יורפ-זיוה עטלַא יד .לוטש

 ,טייקנרירפ

 .שינעגייווש ןיא ןציז ןבילבעג זיא יז

 ןוא תולוק ײלרעלַא ,ןעיירשעג ,ןעגנַאלק ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ףיוה ןופ

 רעדליו ַא .ןדיי ןוא רעבַארַא ,רעדניק ,תויח ןופ ןעיירשעג .רענעטדזדלַאה

 "עג ריא ףיוא טרירעג טשינ ךיז טָאה הכרב .ןעוועג סָאד זיא יירשעג-קרַאמ

 דעלנייּפ :ןעקנַאדעג טימ ןטלעוו עצנַאג ןגיולפעגנָא ריא ןענעז חומ ןיא .סעז

 יז סָאװ טוג ןעוועג ריא זיא סע .עקידנזיורב ןוא עטקיטייוועצ ,עסיז ןוא עכ

 רע .רעטייו ןייז טעוו סע סָאװ טשינ טסייװ יז .ןלאומש ןופ זיוה ןיא זיא

 "רעדנואוו ריא זיא טונימ רעד ןיא רָאנ ,ןענַארנופ ןביירטרַאפ רשפא יז טעוו

 .המשנ רעד רַאפ טייקסטוג ַא ,ךעל

 געט עכעלטע יד ןיא טבעלעגרעביא טָאה יז סָאװ ןלייצרעד םיא יז לָאז

 ןרָאװעג זיא יז ? דיאַאס לַאמַאג ןופ ןוז םעד ,ןפוסוי טימ ןשינעעשעג יד ןוא

 ךיז לָאמנייק טעוװ יז .בייפ ריא וצ םרירעגוצ ךיז טָאה גנוי רעד ,טמעשרַאפ
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 -עגרַאפ ןוא תורקפה ןופ העש ַא ןעוועג זיא סע .,ןייז ?חומ טשינ םענעי ןוא
 .גנוס

 .טרעטטנעעג ןיילַא קנַאדעג ןיא ןוא טגערפעגנָא ןיילַא ךיז טָאה יז
 .ןייּפ ןוא שינעמוטש ןיא ןסעזעג זיא יז ,ןענורעגסיוא ןענעז ןטונימ
 זיא מייקדימ יד .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה יז .דימ ןעוועג זיא יז

 .טלמירדעגנייא טָאה יז ,ריא ןופ רעקרַאטש ןעוועג

 ,גנוריראב רעטכייל ַא ןופ ךיז יז טָאה טּפַאכעגפיױא
 ,גנוניוטש ןוא קערש ןיא ןגיוא יד טכַאמעגפיוא טָאה יז
 .ןגיובעגנייא טכייל ריא רעביא ןענַאטשעג זיא רַאטַאנעביא לאומש
 ? ךיז ןעורסיוא טגײלעגקעװַא טשינ ךיז וטסָאה סָאװרַאֿפ ---
 ןעוועג רעטציא זיא םינּפ ריא ףיוא טייקטיור יד .טמעשרַאפ ךיז טָאח יז

 | | .טלכיימשעצ קימַאלפ
 עצנַאג א ןיב ךיא .ןפָאלשעגנייא עלעסיבַא ןיולב ,דימ טשינ ןיב ךיא ---

 -עג טשינ ןוא ךיז טגיוועג ,ןביוט םעד םיקַאכ ןופ למעק ןפיוא ןסעזעג טכַאנ
 ,ןפָאלש טנעק

 ןוא רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיירַא:םוק .םייצ עלעסיבַא רעטציא בָאה ךיא --
 ַא רימ רַאפ זיא סע .יפַאס ןייק טכַארבעג ךיר טָאה סע סָאװ ןגָאז רימ טסעוו
 . .שינעטער

 .רעטנומ ןוטעג גנולק ַא עמיטש ריא טָאה --- ךיוא רימ רַאפ --
 רעמיצ-ףָאלש ,רעמיצ-סטעברַא ,םַאנפיוא ןייז ןיא ןיירַא עדייב ןענעז ייז

 ,רעדנַאנַא טימ ץלַא ןוא

 .ןעמעש טשינ ךיז טספראד .הכרב ,דייר רעטציא ,ונ --
 .ןסייהעג רימ טָאה ירַאבדימ םימחר ---
 .טרעדנואוורַאפ טקוקעגנָא יז טָאה רע
 ? םיא וטסנעק ןענַאװנופ ? רע זיא ווו ? ירַאבדימ םימחר --
 ייווצ טימ ןעמוקעגניירַא זיא רע ,טלעוו רעד רעביא טרעדנַאו רע --

 ,גנולצולּפ זיוה ןיא ןעמוקעגניירַא .ןעוועג סע זיא טכַאנרַאפ ַא ןיא ,קירוצ געט
 רע סָאװ קילג ַא ןעוועג זיא סע .רעדורב ןקנַארק ןיימ ףיוא ךיז טנערפעגכָאנ
 ,קיטייוו ןוא ןייּפ ןופ ןרָאװעג טקירדרעד טלָאװ ךיא .ןעמוקעג זיא

 טייטש טלעוו עצנַאג ַא .גולק ,ןייש ,גנוי טזיב וד ? הכרב סָאוװרַאֿפ --
 ,ריד רַאפ ןפָא

 וצ םיא ףיוא טגָאװעג טשינ טָאה יז .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה יז
 .ןקֹוק
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 ,טקנעבעג בָאה ךיא .ביל ךייא בָאה ..,ךיא ---

 ,הכרב ,ןטייקשירַאנ טסדער וד --

 ךיא .ןטלאהסיוא טשינ לע ךיא .רָאטקָאד ,ןטייקשירַאנ ןייק טשינ ---

 | .ביל ךייא בָאה

 ,ץלָאטש ,גולק טזיב וד סייוו ךיא .?דיימ גולק ַא רַאפ ךיד טלַאה ןעמ ---

 ,ריד ןופ רעטלע ליפ ןיב ךיא זַא ,שטָאכ טסייוו וד

 -ניוו ןוא סרעמוז ןצכעז טימ ןעקנורטעגנָא טנייה ןיב ךיא .סייוו ךיא ---

 רָאנ ,ךיז טנכער ךייט ןופ טייקלופ יד טשינ .גנוי ךיוא טנעז ריא רעבָא ,סרעט

 ,רעסַאוו סָאד ,םָארטש רעד ,טייקסיז יד

 ,טגָאזעג יראבדימ םימחר ריד טָאה סָאד ---

 ךייא לעוװו ךיא .טסניד רעייא ןייז ?לעוװ ךיא .ןעמוקעג ןיב ךיא .ןיינ --

 -רָאג טימ טעוװו ריא ,ןסיורד ןיא ,רעמַאק ַא ןיא ןעניואוו לעוװ ךיא .ןענידַאב

 ךיא זַא ,קרַאטש ױזַא קנעב ךיא .ךייא טימ ןייז ךימ טזָאל .ןבעג ןפרַאד טשינ

 .ןטלַאהסיוא טשינ ?לעוו

 ןופ טייקטייוו ןוא טייקטיידרב רעד וצ טקוקעגסױרַא ,ןניוושעג טָאה רע

 | ; טדערעג רעטייוו טָאה יז .םי
 טזָאלרַאפ טָאה ריא טניז ,ןפָארטענ רימ טָאה רעיורט ןוא ןייּפ ךס ַא --

 .ןשטנעמ א ןעגנערבמוא ןענעק סָאװ םירוסי עכלעזַא ,זַארַאנַאמ

 ָאד טזיב וד סָאװ ןגעוו טשינ ץלַא טסגָאז ,הכרב ,ךימ טסקערש וד ---

 -רעד טשינ לָאמנייק לעוו ךיא .טסניד ןייק טשינ ףרַאד ךיא .ןעמוקעג רעהַא

 ערעכעה וצ ןרָאװעג ןפַאשַאב טזיב וד ,ןענידַאב ךימ טסלָאז וד זַא ,ןביול

 ' ,רעכיז ןיב ךיא .לגנַארעג-המשנ ןייד ,ןעקנַאדעג ענייד ןענעייל ןעק ךיא ,ןכַאז

 ןייד ,גולק טזיב וד .ערעדנַא רַאפ ןצונ עסיורג ןעגנערב טנעקעג טסלָאװ וד זַא

 ...טייקנייש טימ טגנילק ןוא טרעטסיימעגסיוא זיא ןושל

 בָאה ךיא .ןפלעה טשינ רעבָא רימ ןעק ךיא ,רָאטקָאד ,ךייא קנַאד ךיא ---

 -רָאג ,רימ רַאפ ןיז ןייק ןוא ץייר ןייק רעמ טשינ טָאה ךַאז ןייק .ביל ךייא

 | .רעמ טשינ

 טימ ןרָאװעג טגָאזעג ,קרַאטש ,קימָארטש ןעוועג ןענעז דייר עריא

 ,ןייֿלַא טייקטסנרע יד ןענעז דייר יד זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע .עדריוו ,טפַארק

 ןברַאטש וצ טיירג זיא יז ןוא ביל קרַאטש תמא ןַא ףיוא םיא טָאה ?דיימ סָאד

 ךַאז א ךָאנ ןוא ,ןטערטּפָא טשינ ןענַאד ןופ ןיוש טעוװ יז .טפַאשביל ריא רַאפ

 ןעק יורפ ַא סָאװ תולעמ עֶלַא טנָאמרַאפ יז : חומ ןיא טרעבנעעג םיא טָאה

 ןוא טײלמַאזנייא ןופ טלעוו ַא ןיא ןבעל רע לָאז סָאװרַאפ טנייה ,ןשטניוו ךיז

 -ַאק ןייל קעװַא טלָאװ רע .בייוו עטוג ַא ןייז טנעקעג םיא טלָאװ יז ?תומולח

 -ערעטניא ןוא רענעש זיא יז .טנדרָאעגנייא זיא סע יוװ ךיז ןוא ַאקנַאלבַאס
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 טעװ רע .רעטכָאט עשידיי עטלטרעצעג ַא זיא הכרב ןוא ןַאקסומ ןופ רעטנַאס

 רשפא זיא סע ,טייקשידיי וצ םיא טדניב סָאװ טייק יד ןסייררעביא טשינ

 טסייוו ירַאבדימ םימחר רערעדנַאװ רעד .ןעמוקעג זיא יז סָאװ ,הכרב ַא עקַאט

 ...ןצרַאה ןיא םיא ייב ךיז טוט סע סָאװ טסייוו ןוא טייוו ןופ טעז ןוא

 טשינ ,קיטסַאה-צ ןייז טשינ ,ןואורּפסיױא ךָאנ יז טלָאװעג טָאה רע

 .ןייז טעוװ סע סָאװ ,ןעז ןעמ לָאז ,גנורּפש ןייא טימ גרַאב ַא ןפיולרעבירַא

 רַאפ הצע ןַא טָאהעג טלָאוװ/כ .הכרב ,ןרייר טשינ ױזַא טסרָאט וד ---

 ןרָאפ טשינ וטסלָאז סָאװרַאפ .םייה ןייד ןזָאלרַאפ ןיוש טסליוו וד ביוא .ריד

 .שיזיוצנַארפ טוג ןדייר ןוא ןענעייל טסנעק וד .ןענרעל ןעמענ ןוא זירַאּפ ןייק

 וצ ריד ןעימַאב ךיז ליוו ךיא .תואצוה יד ףיוא טלענ ןפאש ריד לעוװ ךיא

 טלעוו עסיורג יד .זירַאּפ ןיא ןייג ןריולרַאפ טשינ טסעװ .טלעג סעּפע ןקיש
 .וד יו עכלעזַא ןבָאה ףרַאד

 .רייר ענייז ןנָאלשעגרעביא ןוא טלכיימשעג טָאה יז

 טשינ .,טלעוו יד ףרַאד ,רָאטקלָאד ,ריא יו ןשטנעמ עכלעזַא זיולב ---

 ! ךימ

 ,דייר עניימ ֹוצ וצ-ךיז רעה .הכרב ,טלעוו עסיורג יד רעפעב ןעק ךיא ---

 ןעניואוו טסעוװ וד .געט עכעלטש רשפא ןוא ,ָאד טנייה ןביילבראפ טסנעק וד

 ףיא .ריד רַאפ ןלָאצַאב ?עוו ךיא ,יפַאס ןיא החּפשמ רעשידיי ַא ייב

 ןוא שַאט ןיא טלעג סעּפע ךיוא ןוא זירַאּפ ןייק טעליב-ספיש ַא ןפיוק ריד לעװ

 .ןסעגרַאפ ךימ טסעוו ,ןענַאדנופ ןרָאפקעװַא טסעוו וד

 ךימ ריא טליוװ סָאװרַאפ ןוא .רַאטַאנעביא לאומש ,טשינ לָאמנייק --

 ןוא גנודיילק ,טעליב ַא טימ ןגרָאזַאב ךימ ךָאנ ןוא ןענַאדנופ ןקישקעװַא

 ? זייּפש

 .רימ טסלעפעג וד ---

 יז .טיור רעטנוצ ןרָאװעג רעדיוו זיא םינּפ ריא .טרעטיצעגפיוא טָאה יז

 .ןשוק טימ טקעדַאב ייז ןוא טנעה ענייז טּפַאכעגנָא טָאה

 .עריא ךופ טנעה יד טּפַאכעגסױרַא טָאה רע

 ,רעטסיירד ןרָאװעג זיא יז

 .ןענַאד ןופ ןקישקעװַא ךימ טליוו ריא סָאװרַאפ סייוו ךיא ---

 ? הכרב ,סָאװרַאפ ---

 . . . ןופ ,רענעי ןופ טכַארט ריא --

 ? וטסניימ ןעמעוו ,וטסדער סָאװ ---

 .זַארַאגַאמ ןופ דיאַאס ?אמַאג ןופ רעטכָאט יד ,ַאקסומ ...ןיימ ךיא --

 .לריימ יד ךעלרע ןוא גולק .רעייז זיא יז .טערומכעגנָא ךיז טָאה םינּפ ןייז

 | ,טגָאזעג טָאה רע
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 | ? ןָא ךימ יז טייג סָאװ .? ַאקסומ --
 ןדעי ןעק יז .ןַאמ ןקיטכעמ ,ןכייר א ןופ רעטכַאט ַא ,ענייש ַא זיא יז -- = }

 ,ןפושיכרַאפ ןַאמ

  טגָאועג ץלַא סָאד ריד ז טָאה רעוו .ױזַא טשינ דייר ,הכרב ---

 .ץלַא טסייוו ףוסוי רעדורב ריא ךיוא ,ןַאקסומ טוג: רעייז ןעק ריא ---
 ? רעדורב ריא ---

 | ,ףוסוי ,ָאי ---
 ןגױא עריא ןיא טקרעמַאב טָאה רע .ּפָאק םעד ןגױבעגּפָארַא טָאה יז

 ,ןרערט

 ? הכרב ,טסנייוו וד ---

 .ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןוא טעשעהעג' טָאה יז
 ךיא .ןַאקסומ טימ ןוט ו וצ טשינרָאנ בָאה ךיא .ןענייוו טשינ טספראד ---

 ,ריא ןגעוו טשינ טכַארט

 ןייז ןופ סױרַא טשרע טָא זיא סָאװ ןגיל םעד רַאפ טמעשעג-ךיז טָאה רע
 ,ליומ ןגייא

 ,טלייצרעד רימ טָאה ףוסוי ---

 ? סָאװ --

 ןופ זיוה םעניא ,רעמיצ רעייא ןיא טכַאנייב ןַאקסומ ןעזעג טָאה רע --

 ,רעטָאפ ןייז

 ,ךעלגעמ טשינ ---

 ַא זיא סע .ּפָאק ריא ףיוא ןלַאפ טעוװ סע זַא ,טגָאזעג טָאה ףוסוי ---

 ףוס ריא ןוא ןייז לחומ טשינ לָאמנייק ריא טעוו ַאללַא .דניז עכעלרעדיוש

 ,טייצ רעד רַאפ טיוט --- ןייז טעוו

 ַא טלַארפעגפױא טָאה רע .רעמיצ ןרעביא ן,נַאּפש ןעמונענ טָאה רע

 ןשַאוװ סָאװ ,סעילַאװכ יד ןופ גנַאזעג סָאד טרעהעג ךיז טָאה םי ןופ .רעטצנעפ

 .גערב םעד

 ריד וצ ןעמוקעג רע זיא סָאװרַאפ --- .טמורבעג רע טָאה -- ףוסוי ---

 דָארג סָאװרַאפ ,ןייז טשינ ךָאד ןעק סע 4 רעטסעווש ןייז ןגעוו טלייצרעד ןוא

 ןייז רַאפ דניז יד ןטעבסיוא ריד וצ ןעמוקעג טשינ ךָאד זיא רע ? ריד וצ

 רעדורב םעד ןָא ןַאלסומ ןפערטנָא רע טעוװ טפָארטש ַאללַא ביוא ,רעטסעווש

 .גננומיטשוצ ןייד ןָא ךיוא ןוא ןריא

 טָאה יז .עטריוורַאפ א ןענַאטשעג זיא יז .ןעלכיימש טוואורּפעג טָאה יז

 טירט עקיטסַאה ענייז רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה יז .ףליה ןוא טסיירט טכוזטג

 גנולצולּפ ךָאד זיא רע .םינּפ ןייז ןופ טייקטסנרע רעד רַאפ ןוא קירוצ ןוא ןיה

 ,טרעדנערַאפ ױזַא ןרָאװעג
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 ןעמַאוצ טכַארברַאפ ןבָאה רימ .גנַאל רעייז ןיוש ןפוסוי ןעק ךיא ---|
 -עמוא ןעמַאזוצ טפיטשעג ןבָאה רימ ,זַארַאגַאמ ןופ קרַאמ ןפיוא רעדניק סלַא

 "רַאפ רע .רעטָאפ ןייז ןופ יירענערב לגיצ רעד ןיא ,דלַאװ ןיא ,דלעפ ןיא םוט

 -רַאפ ַא ןיא קירוצ געט ייווצ טימ ךיוא .רימ וצ עביל ןייז טימ ךימ טגלָאפ

 טלָאװעג טָאה רע .בוטש רעזדנוא ןופ רעטצנעפ םוצ ןעמוקעגוצ רע זיא טכַאנ

 ןטעברַאפ ןעוועג זיא סע ואוו ,רעטָאפ ןייז ןופ הדועס רעד וצ ןעמוק לָאז ךיא

 .עלַא .יורפ ןוא ןַאמ ,רעבַארַא ןוא דיי

 .דייר עריא ןיא טציּפשעגנָא ךיז טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 : : טדערעג רעטייוו טָאה יז

 עקידניז טימ ןעמוקעג .טכירעגמוא רעטצנעפ םוצ ןעמוקעג זיא רע --
 .עטנכערעגסיוא ןוא עטיײשרַאפ ,דייר עקיטסולרעטניה טימ ,ןעקנַאדעג

 ןוא הדוותמ ךיז זיא סָאװ ענייא יו טשינ ןדייר ןיא ןעזעגסיוא טָאה יז

 ףָארטש טימ לופ ןענעז דייר יד ןוא קידריוו זיא סָאװ רָאנ ,גנובעגרַאפ טכוז

 .ןילַא ךיז רעביא רעזייבעג ןוא

 -סעווש ןייז ןופ ןלייצרעד רימ ליוװ רע זַא ,טדערעגנייא רימ טָאה רע ---

 .קירעגיינ ןרָאװעג ןיב ךיא .רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד ןופ ןוא ַאקסומ רעט

 ןוא ךיירפ ,טפיירט טכַארבעג רימ טָאה רָאטקָאד ךייא ןגעוו טרָאװ סעדעי

 טנעז ריא סָאװ ,גָאט ןטשרע םענופ ןגָארקעג ביל ךייא ךָאד בָאה ךיא .ןייּפ

 ךָאד זיא סע .דלוש ןיימ טשינ זיא סע .רעדורב ןיימ ןלייה זדנוא וצ ןעמוקעג

 ,המשנ ,ץרַאה ,ליפעג ךָאד זיא סע .גנוקיטכערַאב רעזדנוא ןופ רעכעה ךַאז ַא

 .םיא טימ ןעגנַאגעגסױרַא ןיב ךיא 4? ןפלעה טנעקעג רימ ךיא בָאה סָאװ

 -רַאפ ןיוש טָאה רע .ןדייר רעטייוו טזָאלעג יז טָאה רַאטַאנעביא ?אומש

 .ןגָאז ליוו יז סָאװ ,ןענַאטש

 ןענַאװ ןופ טרעדנואוועג ךיז טָאה ?אומש .טדערעג רעטייוו טָאה יז ןוא

 ?ןושל ןשיזיוצנַארפ םעניא טייקכייר אֹזַא ריא וצ טמוק

 טרָאד ןופ ןוא דלעפ ןיא סיױרַא ןענעז רימ .טכַאנרַאפ ןעוועג זיא סע ---

 טָאה רע .טשוקעג ךימ טָאה ףוסוי .ןעמולב ןוא ןצנַאלפ ןופ טייקפיט רעד ןיא

 ךייא וצ ןייגנײרַא רעטסעווש ןייז ןַאקסומ ןעזעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד רימ

 טלָאװעג טָאה רע .טייצ עגנַאל ַא טמַאזעג ךיז טָאה יז ,רעמיצ ןיא טכַאנייב
 יד טקיטכערַאב טָאה רע רעבָא ,ןדרָאמרעד ךייא ןיינניירַא ןוא סקיב ַא ןעמענ

 -עג רע טָאה -- ךימ ,לדיימ שידיי ַא ביל טָאה ןייֵלַא רע סָאװ ,םעד טימ טַאט

 טוג טָאה ריא זַא ,טנַאװעג טָאה רע .טעגרהרעד טשינ ךייא ןוא --- טניימ

 -ענוצ רימ טָאה רע .זיוה ןופ קעװַא טנעז ריא סָאװ ,ןגרָאמירפ םענעי ןוטעג

 רעד ?ייוו ,דיאַאס לַאמַאג רעטָאפ םעד ןגָאזסױא טשינ טעוו רע זַא ,טנָאז
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 ַאקסומ .ןוט טשינרָאג ריא טעוװ רע רעבָא ,ןַאקסומ ףיוא ןענערָאצ טעוװ רעטָאפ

 ...ןעגנַאפעג םיא טלַאה ןוא גולק זיא יז ,דיאַאס לַאמַאג יוװ רעקרַאטש זיא

 ןקָארשעצ ןעוועג ןענעז ייז .ןגיוא עריא ןיא טסוקעגנייא ךיז טָאה רע

 ,ןייּפ ןיא ןעיורפ ןעזעג ןױש טָאה רע .טפַאשביל טימ םיא ףיוא טקוקעג ןוא

 ןעזעג ייז רע טָאה טלעװו רעד ןיא ,עביל ןיא ,םירוסי ןיא ,רעטכעלעג ןיא

 ַאזַא ןעזעג רע טָאה ואוו ,ָאי .הכרב ל?דייס רעד ייב רעטציא יו טשינ רָאנ

 .ןעזעג סָאד רע טָאה ןַאקסומ ייב ? ןגיוא יד ןיא טפַאשקנעב ןופ טייקפיט

 טנפעעג טשינ עלייוו ַא טָאה יז .ןגיוא יד ןיא ןוטעג שוק א ריא טָאה רע
 טלָאװ יז יו ,טעבעג ַא וצ יו ,טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה יז ,ןגיוא יר

 טרעטַאלפ סָאװ ,קילג סָאד ןוא דיירפ יד רעגנעל סָאװ ןטלַאהנייא טלָאװעג

 ,ריא םורא

 ; טדערעג רעטייוו טָאה יז

 יד יוװ ,רענרעק טימ םיורגלימ רעד יוװ ,דניז טימ לופ זיא בייל ןיימ ---

 . .רעמוז ףוס ןיא םיוב רעד יוװ ,לַאװק ןופ ןגָארטעג טרעוװו סָאװ גורק

 | ,הכרב ,ריד ךיז טכַאד סע --

 סָאװ ,ךייא ףיוא זייב ןעוועג ןיב ךיא .תמא רעליוה רעד זיא סע .ןיינ --

 ןייש זיא יז .רעטכָאט סדיאַאס לַאמַאג טַאהעג רעמיצ רעייא ןיא טָאה ריא

 -נַאלש םעד ןלוזַאפ ןופ רעביוק ןיא גנַאלש יד זיא סע יוװ ,שירעריפרַאפ ןוא

 -ַאב יז טעװ רע זַא ,ןַאללַא ןיא טביולג ןוא קידניז זיא יז .רעגניוװצַאבדןעג

 זַא ,ךיז טרערעגסיוא ןוא ,ןברק ַא רַאפ ןבעגענּפָא םיא ךיז טָאה יז ?ייוו ,ןציש

 -רעביא לווייט םעד יז טעוו ,טשינ ביוא ,םיא וצ טוג ןוא םורפ ןייז טעוװ יז

 ייווצ ןפמעק ןַאקסומ ןיא זַא ,ןיילַא ךָאד טסייוו ריא .חמשנ ענעגייא ריא ןבעג

 ,המכח ןוא טייקנייש טימ טשטנעבעג זיא יז .לווייט רעד ןוא טָאג --- ,תוחוכ

 .ןַאמ ןדעי ןקיטלעװגַאב ןוא ןַאמ ןדעי וצ ןבעגּפָא ךיז ןעק יז

 עניילק יד סָאװ ,תמא ךָאד זיא סע .דייר עריא וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע

 ןדעי ןקיטלעװגַאב ןוא ןעגניווצַאב ןעק ענעי .ןַאקסומ ןגעוו טלּפַאלּפ הכרב

 סטוג : תוחוכ ייווצ ןפמעק ןַאקסומ ןיא זַא ,תמא ךיוא זיא סע .ןױשרַאּפסנַאמ

 סָאד ,םיא ןיא טעז ַאקסומ .ביל םיא ןבָאה ךעלדיימ עדייב ןוא .סטכעלש ןוא

 ,ַאנַאמַא הכרב --- יד ןוא .גנוי-גרַאב ןשיבַארַא םעד ,ןרעמכַא ןופ טלַאטשעג

 .ןביוהרעד ,ןייש ,ךעלרע ביל םיא טָאה

 טליוו ריאי ? רַאטַאנ !עביא רָאטקָאד ,טכַארטרַאפ ךיז ריא טָאה סָאװ ---

 ? טכַאנרַאפ םענעי רימ טימ ןעוועג זיא סע סָאװ ,ןרעה טשינרָאג

 זיא בייל ןייד זַא ,ךָאד טסגָאז וד .ןעוועג זיא סע סָאװ ,יײטשרַאפ ךיא --

 ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ךיא סייוו .רענרעק טימ םיורגלימ יַא יו ,דניז טימ לופ

 .טכַאנרַאפ םענעי
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 ץגנַאֿפ א ןיוש ביל רימ טָאה רע .דלוש ןיימ ןעוועג טשינ זיא 'סע ---
 ,זיוה ןיא ,קרַאמ ןיא ףיוא ךימ טכוז רע .רימ ןופ ּפָא טשינ טערט רע .טייצ
 ,ףיוא ךימ רע טכוז זַארַאגַאמ ןופ לקניוו ןדעי ןיא ,םָארק ןיא ,דלעפ ןיא

 םעד ןגעוו עקַאט אקסומ טָאה סעּפע .ןענַאטשרַאפ סָאר בָאה ךיא --
 ,טדערעג

 ןוא טשינ יז טרַא סע .ביל ךימ טָאה רעדורב ריא זַא ,טסייוו ַאלסומ --
 ןיא ןפמעק תוחוכ ייווצ : ךייא ךָאד גָאז ךיא ,ןגָארטרַאפ טשינ סע ןעק יז
 רימ ןיא ןצנַאלפרַאפ וצ ,טייקטנכערעגסיוא ןַא טימ ןעמוקעג זיא ףוסוי .ריא
 ,רעמיצ ןייא ןיא טכַאנייב ןַאקסומ טימ ןעוועג טנעז ריא לייוו ,ךייא וצ סָאה
 טכַאל לוייא רעד ,יולב ףיט ?מיה רעד ,רעבליז טימ לופ זיא הנבל יד ןעוו
 -ךַאפ ןיא רעדָא ,טפָאלש שטנעמ רעד ,טרעמָאי פמעק רעד ,טעשזריה ןוא
 רע זַא ,טסואוועג טָאה ףוסוי .םיא ןרעטַאמ םירוסי לייוו ,ףָאלש ןופ טלגָאװ
 לעוו ךיא .טפַאשביל ןיימ ןעניוועג רע טעוװ ,דייר יד ןצנַאלפרַאפ רימ ןיא טעוװ
 .תורקפה ,סַאה בילוצ ןבעגרעביא םיא ךיז

 ? יפַאס ןייק ןעמוקעג וטזיב םעד בילוצ ---

 טקינייּפעג טָאה דניז יד .ךייא וצ עביל ןיימ בילוצ ןוא םעד בילוצ ---
 רעד ,ןוט וצ סָאו טסואוועג טשינ בָאה ךיא ,ןבעל ןוא בייל ןיימ ןסירעצ ןוא
 טשינ בָאה ךיא .ןעננילשוצנייא רימ טיירג ּפָאק ןרעביא ןעוועג זיא רעיורט
 ,ןברָאטשעג זיא רעטָאפ ןיימ יװ ןעזעג לָאמנייא בָאה ךיא .ןברַאטש טלָאװעג
 -עגסיוא ןרעו טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .קיבייא ףיוא ןרָאװעג ןשָאלעגסױא
 ,טסיירט ןוא גנובעגרַאפ טָאג ןטעבעג ,ןשָאל

 ,ךיא --- ןלַאפעגנייא ריד זיא ---

 -ןײרַא זיא בוטש ןיא ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה העש רענעי ןיא ---
 ַא ןרָאװעג זיא סע .ירַאבדימ םימחר ,רערעדנַאװ ןוא רעדמערפ רעד ןעמוקעג
 .גנושטנעב ןופ העש

 . . , ירַאבדימ םימחר ---

 בָאה ךיא .טקיטעּפשרַאפ טָאה רָאטקָאד ריא זַא ,טגָאועג טָאה רע ---
 זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןטכיררַאפ וצ טייצ ךָאנ זיא סע רעבָא ,טקיטּפעשרַאֿפ
 זַא ,ןעגנורדעגסױרַא ךיא בָאה דייר ענייז ןופ ,..פייוו ,יפַאס ןייק ןייג לָאז ךיא
 . . ,רעטרעשַאב ןיימ טנעז ,רַאטַאנעביא לאומש ,ריא

 ןעזעגנייא ןיוש טָאה רע .ןגָאז וצ ריא סָאװ טַאהעג טשינ ןיוש טָאה רע
 טשינ ןיוש טעוװ עניילק יד .טלַאה סע יװ .ןפלָאהעגוצ ןבָאה סע תוחוכ עכלעוו
 .. .בייוו ןייז ןרעוו ןיוש טעוװ יז .ןענַאד ןופ קעװַא

 ; טדערעג רעטייוו טָאה יז
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 ענייא ןייז לָאמַא ?עוו ךיא זא ,טגָאזעג טָאה רע .טכַאלענ טָאה ףוסוי ---

 ףיוא הדועס-ןסּפעש רעד וצ טלייאעג רעייז ךיז טָאה רע .רעבייוו ענייז ןופ

 םיא טיירג ןעוועג ןיב ךיא .קיטעמוא ןוא ךעליירפ ןעוועג זיא רע ,ףיוה רעייז

 ,רעצ ןיימ ןעזעגוצ טָאה טָאג .ןילַא ךיז ןוא ןעגנערבוצמוא

 | ? הכרב ,זירַאּפ ןייק ןרָאפ טשינ וטסליװ ---
 ךיא ?עװ ןרָאפ טעוו ריא ביוא .ךייא טימ קיבייא ןייז ליוו ךיא ,ןיינ ---

 ןקינייר ,ןעיינ ,ןשאו לעוװ ךיא .ןייז ָאד ךימ טזָאל .טייז רעייא ייב ןייז ךיוא

 -עג ןיימ ,עקרַאטש ,עטנוזעג ןענעז טנעה עניימ .ןוט ץלַא ןעק ךיא .בוטש יד

 םעד ךעליירפ ןכַאמ ,ןצנַאט ,ןעגניז ןעק ךיא .ךעליירפ ןייז ךיוא ןעק טימ

 : .ןשטנעמ ןטסקירעיורט

 ,הכרב ,ךעלגעמ טשינ רעבָא ךָאד זיא סע --

 ? סָאװרַאפ --

 יו ייס ךָאד ןעק סע .ןרעפטנע טשינ ריד ןעק ךיא .תוביס ליפ ױזַא ---

 .ןגרָאמ-טנייה ןעשעג טשינ ייס

 ןופ יו רעמ ןאקסומ ןופ טכַארטעג טָאה ריא .תמא םעד רימ טגָאז ---
 ? רימ

 : ,רעמ טכַארטעג טשינ --

 ביל טָאה ריא יו רעקינייוו ליפ רעדָא ,ביל ?סיבַא ךימ טָאה ריא ---

 | | ? ןַאקסומ

 .ןרעפטנע טשינ לעוו ךיא .הכרב ,טשינ גערפ ---

 ,רָאה יד ןיא טשוקעג ריא טָאה רע .עלייוו ַא ןגיוושעג טָאה יז

 לעו ךיא .יפַאס ןיא החּפשמ ַא רענייא ייב ןעניואוו טסעוו וד ---

 ,ןייּפש ןייד רַאפ ןוא הריד רעד רַאפ ןלָאצַאב

 ? גנַאל יו ---

 ,ןעז טעוו ןעמ .הכרב ,טשינ סייוו ךיא ---

 ,ןגיוושעג טָאה יז .רעיורט ,טימ טּפַאזעגנָא ןרָאװעג ןענעז ןגיוא עריא

 ,גערב ןופ דמַאז םעד ןוא רענייטש יד ןשַאוװעג טָאה םי ןופ םיוש רעד

 .רעטצנעפ םענעפָא םעניא ךיז ןגָאלשעגנָא ןוא

 .גנַאזעג סָאד ןָא טייג קיבייא ---

 ,טגערפעג יז טָאה --- ? טייקיבייא זיא סָאװ ---
 .טרעמטנעעג טשינ טָאה לאומש



 לטיּפַאק רעטנעצ

 ןקידרעקיוה םעד אלודנא ןופ זיוה עפאק סָאד

 .יפַאס ןיא ןבילבעג זיא הכרב

 םעד ואו טרָא ?קיטש ַא ןענופענ ריא רַאפ טָאה רַאטַאנעביא ?אומש

 -תועימק ןוא רפוס םעד ןופ עלהריד םעניילק םעד ןיא ןניילוצקעװַא ּפָאק

 ,קלָאפרָאּפ סָאד זיולב ןענופעג ךיז טָאה הריד רעד ןיא .שָארנעב ןד רעלדנעה
 | ,הנח ןוא ןד

 ליפוצ ןייק ןבעגעג טשינ קלָאפרָאּפ סָאד טָאה םלוע ?לש ונובר רעד

 ,הנתמ עקירעביא ןייק ,סטוג

  ןענעז ,הנח בייוו ןייז ןוא רעלדנעה-תועימק ןוא רפוס רעד .שָארנעב ןד

 ,דניפ ןייק ןוא טכַאמרַאפ ןעוועג זיא טכַארט ריא .טָאג ןופ ןגָאלשעג ןעוועג

 זילב .ןעמוקעגנירַא טשינ רערעייז בוטש רעננע רעד ןיא זיא דניר ןייק

 ןענעז ייז ,קלָאפרַאּפ םעד ןופ םעטָא רעד ןוא טקיטסענעג ָאד טָאה טייקמערָא

 -עג ןלָאז ייז זַא ,טעבעג ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ תעל-תעמ ןיא לָאמ רעטרעדנוה

 ,דניק ַא טימ ןרעוו ןפלָאה

 ,טָאג וצ ןענייוו ןוא ןטעב ןזיולב ןטימ ןעמוקעגּפָא ןענעז עדייב

 .רעדניק טימ טלביוושעג ןוא טלמיוועג טָאה ייז םורַא

 ןענעז ,הנח בייוו ןייז ןוא רעלדנעה-תועימק ןוא רפוס רע ד ,שָארנעב ןד

 טשינ טָאה רע .ווירב-סוחי ,תועימק ,תוזוזמ :ץֶלַא ןטעמרַאּפ ףיוא ןבירשעג

 זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .הרות-רפס ַא ןביירש ןעמענרעטנוא ךיז טלָאװעג

 -רפס ַא ןופ תועירי ןביירש לָאז רע טָאג ייב טניילעגנָא גונעג טשינ זיא רע

 ןייק טשינ םיא טיג ןעמ :ךַאז ענעפָא ןַא טַאהעג רע טָאה ןמיס ַא .הרות

 ןבעל ןעמערא ןצנַאנ ןייז ןיא טשינ ךיז טקיטיונ ןעמ זַא ,סע טסייה ,רניל

 ןופ ןברַאש ַא ,טשינרָאג טימ טשינרָאג שטנעמ רעד ךָאד זיא םורַא ןוא םורָא

 טבעווש לגיופ ַא ,סיוא ןוא םי ןרעביא טפייפ טניוו רעד ,ּפָאט םענעמייל ַא
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 טימ שטנעמ רעד ךעלטנגייא ךָאד זיא סָאד .סיוא ןוא רעטצנעפ םעד ייברַאפ

 .ןייּפ ןוא ןטייקנַארק ,טשרוד ,רעגנוה ,ןעגנוטסולג ענייז עֶלַא

 ןימ ןצנַאג םעד ןופ לכש רעד ךעלטננייא זיא סָאװ ? ןעד סָאװ רָאנ

 ,םעד ןיא טגיל ?לכש רעד 4 ןצכעוטפיוא ןֹוא תומכח ענייז עלַא טימ שטנעמ

 טביילב סע .ןסקואוכַאנ ןעמוק סע .תורוד ףיוא טלעטש שטנעמ רעד סָאװ

 ,רעדנַאנַאטימ ץלַא זיא סָאד .טצכעלעג ָאד טָאה שטנעמ רעד סָאװ ךָאנ סָאד

 רעביא טכַאנ ןוא גָאט קידנציז טריפאזַאליפ שָארנעב טָאה ױזַא טָא

 .תולזמ ײלרעלַא ןשטנעמ רַאפ קידנבײרשנײרַא ןוא ןטעמרַאּפ ךעלקיטש

 זַא ,רעכיז ןעוועג זיא הנח בייוו ןייז ךיוא ןוא ,ןד ,רעכיז ןעוועג זיא רע

 טשינ ייז טיג ןוא טעבעג רעייז טשינ טגניליווַאב ןעלמיה יד ןיא טָאג יוװ ױזַא

 טקיליװַאב ןד ןיא ךָאנ וצרעד .ערעדנַא ןפלעה וצ טרעשַאב ייז זיא ,דניק ַא

 רעניילק טימ ןביירשוצנייא סָאװ טסייו רע ןוא רפוס ַא ןייז וצ ןרָאוװעג

 רע טביירש .ןוז רעד רעטנוא סָאװ ץלַא ןדעי רעבירעד רע טשטניוו .טפירש

 ךיז ןעק שטנעמ א סָאװ םעד ןופ חליגמ עצנַאנ ַא ןָא טעמרַאּפ ךעלקיטש ףיוא

 יד ןופ גנואעז ,הסנרּפ ,רעדניק ,ןבעל-גנַאל ,קילג ,טנוזעג ; ןשטניוו רָאנ

 לטייב ןיא ןוא טַאז לָאמ עלַא ןייז לָאז ךיוב רעד ,ןרעיוא יד ןופ גנורעה ,ןגיוא

 .תוטורּפ לסיבַא

 ייב רעטעשטרָאקעגנייא ןַא ,רענעגיובעגנייא ןַא ןסעזעג שָארנעב ןד ןיא

 .תויתוא עקניניילק טרעטסיימעגסיוא רעדעפ רענעזנעג ַא טימ ןוא לשיט ןייז

 ןפיוא ןעגנוכערּפשּפָא ןוא תועימק טכַאמעג רע טָאה ןדיי רַאפ זיולב טשיו

 םיא וצ ןענעז בייוו ןוא ןַאמ ,טלַא ןוא גנוי ,רעבַארַא רַאפ ךיוא רָאנ ,טעמרַאּפ

 עלַא ךיז ןיא טגָארט סָאװ עלעימק ַא תוטורּפ ייווצ רַאפ ןעלדנַאהנייא ןעמוקעג

 ? ןויסנ ַאזַא ןייטשייב סָאד ןעק טלעוו רעד ןיא רעוו ןוא ,תולזמ ףלעווצ

 ןוא טייקכייר ןשטנעמ ןדעי ןשינעגָאזוצ ןוא ץכעביירשעג ןצנַאג םעד ןיפ

 -עג לָאמעלַא קלָאפרַאּפ ןזָאלרעדניק םעד ןופ בוטש רעגנע רעד ןיא זיא ,?זמ

 ףיוא ןוא עשַאק ,ייט ,טיורב ףיוא ןגָאלשעגסױרַא םיוק-םיוק ,טיילמערָא ןַא ןעוו

 .תבש ןקידובכב ַא

 יו רעמ דיי רעקָארַאמ ַא ףרַאד סָאװ ןוא ,רעמ שטנעמ ַא ןעד ףרַאד סָאװ

 | ? סָאד טָא

 בוטש רעד ןיא ןלַאפנײרַא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ רַאטַאנעביא לאומש

 טנעיילעג ,ןרייר שיזיוצנַארפ טנעקעג טָאה ןד .חנח ןוא ןד קלָאפרַאּפ םעד ןופ

 ןבעווש סָאװ תודוס עשילרעטסיוא ןוא הלבק טימ טלעוו ַא טנרעלעג ,רעכיב

 ןענעק תוחומ ענעפָא טימ ןשטנעמ ענלצנייא רָאנ ןוא דרע ןוא ?מיה ןשיווצ

 יד ואוו טרָאד ןעגנירדוצניירַא ױזַא יו טסואוועג טָאה ןד .ןּפַאכפיױא סָאד

 | .רעדנואוו ןיא סיוא ןסקַאװ ןוא ףיונוצ ךיז ןטכעלפ תודופ
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 ּםָאק םעד ואוו טרָא לקיטש ַא טכוזעג טָאה רָאטקָאד רעד ןעוו ,רעטציא
 סָאד ּפָאק ןפיוא ןעמוקעג דלַאב םיא זיא ,ַאנַאמַא הכרב רַאפ ןגײלוצקעװַא
 ,שָארנעב ןר ןופ עלהריד

 -עג ןוא גָאט ןטשרע םעד ןיא טכַארטעג טשינ גנַאל רעבירעד טָאה רע
 זיא רע ןוא ןפיול -- ןעשעג ןלעוו סָאװ ןשינעעשעג עקידרעטייוו יד טזָאל
 ,קלָאפרַאּפ ןזָאלרעדניק םעד ןופ זיוה ןיא ןעגנַאגעגרעבירַא

 -עטימ יד ןיא טשרע דיי רער .ןענד טימ טשרעוצ טדערעגרעביא טָאה רע
 ַא ,םינּפ ןכעלגנעל ַא ןיא ןגיוא עקידרעייפ ץרַאווש טימ רעכיוה ַא ,ןרָאי על
 -עגנייא דלַאב עגר עקירעביא ןַא ןטכַארט ןָא טָאה -- ןרעטש ןטמולחרַאפ
 ןייז ,טעב ןגייא ןייז וליפא ןבעגוצּפָא טיירג זיא רע טסייה סָאד .טמיטש
 זיא סָאד .זיוה ןיא ןייז טעװ שפנ א ךָאנ טייקיניילק ַא סעּפע .לקניוו ןגייא
 .הנתמ סטָאנ עקַאט ךָאד

 זיא יז .ןענַאטשַאב ךיוא ןוא טלקנעווקעג עלעסיבַא ךיז טָאה בייוו ןייז

 -רעדינַא טעוװ ןעמ רָאנ ,טעב ןנייא ריא ןבעגוצּפָא דלַאב טיירג ןעוועג טשינ
 ּפָאק םעד ואוו ןבָאה טעװ הכרב ןוא ליד ןרעביא לצַארטַאמ ַא ךָאנ ןגייל
 טעוו ץלַא ןוא טײקשיטַאבעלַאב רעד ןיא ןפלעהוצ יז ןעק גָאטייב .ןגיײלוצקעװַא
 .טוג ןייז

 טלייהעג ,זַארַאנַאמ ןופ יז ןעק רע זַא ,טגָאזעג טָאה רַאטַאנעביא לאומש
 ןכוז וצ טושּפ ןעמולעגרעהַא ָאד יז זיא רעטציא .לרעדורב ַא סריא טרָאד
 ַא ןביילב ָאד רָאנ טעוו יז.םיא וצ ןעמוקעג םדוק זיא יז ןוא טעברַא סעּפע
 -פמעק םעד םיקַאכ טימ עקַאט ,ןרָאפ םייחַא קירוצ טעװ יז ןוא טייצ לקיטש
 .םורַא געט יירד ַא ןיא ןקיש םייחַא יז רע טעוװ רעביירט

 ַא טכוזעגסיוא ריא רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא הכרב ךיוא
 ןופ טּפַאלקעג ריא ייב טָאה ץרַאה סָאד .ןקיטכענוצרעביא ואוו טרָא ?לקיטש
 גנַאל יו .ןלאומש ןופ טנעָאנ רָאנ ןייז טעװ יז זַא ,טסייה סָאד .גנוגערפיוא
 .ןטכַארט טלָאװעג טשינ יז טָאה ןרעיוד טעוו סע

 ןיא יו טכָאקעג טָאה ןקידרעקיוה םעד ַאלודבַא ןופ זױה-עּפַאק םעד ןיא
 .טכַאנרַאפ ןקידרעמוז א ןיא קָאטשניב א

 ןעמונרַאפ געט-ןכָאװ עטסָארּפ יד ןיא זיוה-עפַאק סָאד זיא ךעלנייוועג
 ַאד ןציז גָאט ןטימ ןיא .אפוג יפַאס לטעטש םעד ןופ םינוק-םתס ןוא טסעג ןופ

 עניד ערעייז ןרעכיור ןוא רעיינקידייל .םיטַאבעלַאב עשיבַארַא רעקילדנעצ

 סיפ עטניילעגרעטנוא טימ ליד ןפיוא ןציז ,ייט רעדָא עוװַאק ןּפוז ,סעליגרַאנ
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 -טשינ ,ענעגיוטשעג טשינ ךעלהשעמ ךיז ןלייצרעד רעדָא ,תוליכר ןדייר ןוא

 .ןייגקידייל ןופ ןפוא ןַא ףיוא טייצ יד ןעקנירטרַאפ ןוא ענעגיולפעג

 ןטסניד ןענעז ייז רעדָא ,רעכייוו יד ןטעברַא ןעמייה .עגנע ,עניילק יד ןיא

 ןיא ,דלעפ ןיא לזייא רעד יו טנַאּפשעגנייא ןענעז ייז רעדָא ,טייל עכייר ייב

 ערעווש ןַארַאפ זיא סע רָאנ ואוו רעייש ןיא ,?כיק ןיא ,ףיוה ןפיוא ,רעמַאק
 .ןוט וצ טעברַא

 עכעלטע .רעבייוו עשיבַארַא יד הצע ןַא ךיז ייז ןביג רעדניק יד טימ

 ץרָאד .ברָאק ַא ןיא רעדָא ,רעכיט ןיא ןדנוברַאפ סעציילּפ יד ףיוא ייז ןטלַאה

 רעקיטכיל רעד וצ טקעטשעגסױורַא ךעלּפעק יד רעדניק יירד-ייווצ ַא ,ייז ןגיל

 ןרעגלַאוװ רעדניק עקירעביא יד .בייל סעמַאמ רעד ןיא ךיז ןעמערַאװ ,טלעוו

 ןיוש טעװ עמַאמ יד ןוא ךעלגנוניואוו עננע יד ןיא רעדָא ןסיורד ןיא ךיז

 .ןענעמרָאק ייז

 טרָאד .ןקידרעקיה םעד אלודבא ןופ זיוה-עפַאק ןיא טציז ןַאמ רעד

 רע עכלעוו טימ רעניואוונייא עקידלטעטש ,םינכש ענייז לָאמעלַא רע טפערט

 -עג עמערַא סָאד טָאנ ןבענענּפָא ןוא טעשטעמ ןיא ןעוועג טנייה טשרע זיא

 -ַאק סַאלודבַא ןיא לייוו .לָאמעלַא ָאד רע טפערט רערעדנַאװנייא ךיוא ,טעב

 טפַאז םעד וצ ןיב יד יוו רעהַא ָאד טיצ ןעמ ,ןטייז עֶלַא ןופ ןעמ טמוק זיוה-עמ

 .םולב רעד ןופ

 ןעק ןעמ סָאװ ,סנגינעגרַאפ עלַא ןופ ןעמ טמוקַאב זיוה-עפַאק םעד ןיא

 ַא ךרוד ןעיצ וצ ייס ,עװַאק עקַאמשעג :טלעו רעד ןיא ןלעטשרָאפ ךיז

 ןוא ?בָאנק טימ ,ײלרעלַא ךעלזיּפש ףיוא ןשיילפ עטלנערּפעג ,עלעיורטש

 -ייז רעקיוה רעד .וצ ַאלודבַא טלעטש ץלַא .סטעפ ןוא סעלעביצ טימ ,סרעפעפ

 ןענידַאב וצ טיירג קידנעטש זיא רע .טעברַא רעד ןיא טשינ םיא טרעטש רענ
 ,ענימ רעכעלמורק א טימ ייס ןוא לכיימש א טימ ייס םענעי

 .עטרעדנַאוװעגנייא ןוא עקיטרָאד סנרעצנעט טּפָא ךיוא ךיז ןזייווַאב ָאד

 עבטמ עקירעביא ןַא ןעװעלַאשז טשינ טעוװ ,רעקידרעקיוה רעד ,ַאלודבַא

 רע זַא ,7לכ ַא טָאה רע .ןטסעב ןוא ןטסנעש ןופ זיוהזייט ןייז רַאפ ןגירק וצ

 ןרעי ,טכַאנ זיב גָאט ןופ ָאד ןציז סָאװ יד ייס טסעג ענייז ןלעטשנדירפוצ זומ

 ,רחסמ ןגעוו רעהַא יפַאס ןייק ןעמוק סָאװ יד ייס ןוא ךָאו רעצנַאג ַא ןופ גָאט

 .ןגעוו טייקירעגיינ ןופ ױזַא טָאלג ןוא גנַאפ-שיפ

 -ןירובמַאט יד ןוא סנירעצנעט-ךיוב יד ,סנירעגניז ןוא סנירעצנעט יד

 יו ןענעז ערעייז ןליײט-רעּפרעק עטעקַאנ יד .ענייש רעייז ןענעז סנירעּפַאלק

 ןגיוא יד .עלַאװַא ןוא עכעלגנעל ,עטצינשעג ,עטקָאטעג רעמינּפ יד ,רָאמרַאמ

 ,רעדנעל עטייוו ןופ ןלייצרעד ןוא עפיט ,ענייש ,עקידנענערב ---

 טָאה רע ןוא ןטייקנייש רַאפ גיוא ןַא טָאה ,רעקידרעקיוה רעד ,ַאלודבַא
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 ואוו ןוא סָאװ ןופ ןבָאה האנה רענעי לָאז ןוא ,ןעמעלַא ןלעטשוצנדירפוצ ביל

 ,רָאנ ךיז טזָאל סע

 .לקניוו ןדעי ןיא ןטָאזעג ןוא טכָאקעג ָאד טָאה טנייה

 טלּפַאלּפעג ןוא טדערעג ןעמ טָאה זיוה-עפַאק םעד ןופ ?קניוו ןדעי ןיא-

 .עקידנעיירש ןוא עליטש ,עקיסייב ןוא עקיציה ,עטלעטשרַאפ דייר

 .תוישעמ עקירארומ טלייצרעד ךיז טָאה ןעמ

 רעבַארַא עכעלטע ןסעזעג ןענעז זױה-עפַאק םעד ןופ ?קניוו ןייא ןיא

 עניילק ייז םורַא .עניד ,עגנַאֿפ םסעליגרַאנ רעליימ יד ןיא ,ליד םער ףיוא
 ןוא טכַאלעג ,טעקשושעג ךיז ןבָאה ייז ןוא עוַאק רעדָא ייט טימ ךעלכעלעש

 : ןּפיל ןוא טנעה יד טימ קיציה טדערעג

 .קעוַא טנעקעג טָאה טָאטש עצנַאג ַא .ןעוועג טרָאד רעייפ ַא ---

 ,טיוט ףיוא ןרָאװעג טנערברַאפ ןשטנעמ ייווצ ---

 .ןגעמרַאפ ַא ןרָאלרַאפ טָאה דיאַאס לַאמַאג ---

 ...ןוזַא --
 . . .רעטכָאט א ןוא ---

 ןדעי רַאפ גנוריצ א ןעוועג טלָאוװ סָאװ ,טייהנייש ַא ןעוועג זיא יז ---

 | | .םערַאה
 ! יכ-יכ-יב ,ןעייטפיוא ןטילבעג ענעריורפעג יד ןעק סָאװ ,?דיימ ַא ---

 ןשוברַאט ןוא סעיַאבַא ןיא רענעמ ךָאנ ןעמוקענוצ ןענעז לקניוו םעד וצ
 סעּפע טַאהעג טָאה רעדעי .טרָאוװ ַא ןפרָאװעגנײרַא טָאה רעדעי .ּפעק יד ףיוא

 ןָא ?יומ וצ ליומ ןופ ןגָארטעג ָאד ךיז טָאה סָאװ סעיינ יד ןגעוו ,ןגָאז וצ

 .רעהפיוא

 .םַאלפ-רעייפ ַא ןעוועג .ַאקסומ טסייה ענייז רעטכָאט יד --

 ,טייקילעזטייל סאיבנ ןופ טכיױהַאב ---

 .לווייט ןטימ ןוט וצ טַאהעג ךיוא טָאה יז --

 ? ןרָאװעג טנערברַאפ ךיוא זיא יז רעדָא ,טּפעלשרַאפ יז טָאה ןעמ ---

 .גרעב יד ןיא טּפעלשרַאפ ---

 ַא ,רעבַארַא ןַא טכַאלעג טָאה -- האיצמ אזַא רימ טפערט סע ןעוו --

 ןפיוא עיַאבַא ענעסירעצ ןוא םינּפ ןכעלגנעל ַא טימ רערַאד ַא ,רעקיכָאנק

 ןעזעג ןיוש טלָאװ ןוא טלעוו קע.םענעי וצ טּפעלשרַאפ יז טלָאװ ךיא --- בייל

 .ןביורוצ טשינ רימ ייב יז לָאז רענייק זַא

 -ַאנ יד ןיא ךיז טצַארּקעג ןוא רעטייווצ א טכַאלעג טָאה --- ךיא ןוא --

 סע ןוא רעבייוו יירד עניימס וצ ןעמונעגניירַא יז טלָאװ --- סעטַאיּפ עטעק

 ןוא רערעדנַא רעד טימ ענייא ןצייר ךיז ייז ןלָאז .שינעכָאק א ןרָאװעג טלָאװ

 | .רעזענ יד ייב ןסייר ךיז
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 .,רחוסילגיצ ןכייר םעד ,דיאַאס לַאמַאג ןופ רעטכָאט יד יװ ַאזַא --

 רע ןוא ,ןירַא םערַאה ןייז ןיא ,ןילַא ןַאטלוס םוצ טפיוקרַאפ ךיא טלָאװ

 --- טלָאװעג רָאנ םיא ךיז טלָאוװ סע ןעוו טציהרעד ךעלעדנייב ענייז טלָאװ

 -סירס ןטשטיינקעצ ַא טימ רעבַארַא רעטנקירטעגסיוא רעטלַא ןַא טכַאלעג טָאה

 ןרַאפ ןוא ןעמולח רָאנ ךיז ןעק רימ --- ?רעטכעלעג קישטיווק ןוא למינּפ

 .עב-עכ-עכ ,עלעמילב ןדעדװג סָאד ןעווענ י: טלָאװ ןַאטלוס

 םעניד םעד ןופ ךיור ןגיוצעג ,סעטַאיּפ יד ןיא טצַארקעג ךיז ןבָאה ייז

 יד ןופ םענייא ןיא טלזעלבעג ךיז טָאה רעסַאװ סָאד .עקלויל רעד ןופ ?רער

 הוואת ןופ ןּפָאלרַאפ ןעוועג ייז ייב ןענעז ןניוא יד .עקלויפ רעד ןופ ךעלעּפעט
 ,לדיימ םענייש םעד ןופ עיזיוו רעד טימ ןטילבעג ענעגייא יד שינעצייר ןוא

 ךיז טזָאל ,גנוי רעד ,רע ןוא גנוי ןדליוו ַא ןופ ןרָאװעג טּפעלשרַאפ זיא סָאיו

 .ןילַא רָאנ טסולג ץרַאה ןייז לפיוו ןייגליואוו טרָאד

 ןדנוא ןופ ןדעי ייב סָאװ ,עלעמילב-ןדעדןנ סָאד ,יז טסייה ,אלסומ ---

 .ַאקסומ .סיוש ןיא ןיירַא טלַאפ יז ןעוו ,טעייטעגפיוא ךרַאמ רעד טלָאװ

 זיא רע .םַאלפ-רעייפ ַא ןעוועג ךיוא זיא ,ףוסוי ,סנייז ?דניז סָאד ןוא ---

 יד טריפעג ,רענעזָאלעצ ַא ,רעקנילפ ַא ,ןדיאַאס לַאמַאנ ןיא ןטָארעג ןעוועג

 ,דנַאי ףיוא רעדלעוו יד ןיא ןפָאלעג ,רעבייוו ךָאנ ךיז טגָאיעג ,ןטפעשעג

 טָאה סע .ױזַא יו טשינ וליפא טסייוו ןעמ ןוא ןרָאװעג טנערברַאפ ---

 יד ןופ ןליוא יד ןדנוצעגרעטנוא טָאה ןעמ ןוא געלשעג ַא ןייז טזומענ רעכיז

 .טרעקַאלפעצ ץלַא ןוא ןּפמָאל-טכַאנ

 טלייצרעד ןוא ןעמוקעגנָא טרָאד ןופ זיא רעכביירט-למעק רעד ,םיקָאכ ---

 זיא ןַאללַא ןופ הללק ַא רָאנ ,סעכלעזַא ןרעה וצ קערש ַא זיא סע זַא ,ןָא ךיז

 .טקינעּפשרעדיװ רעכיז טָאה רע .ןדיאַאס לַאמַאג ףיוא ןלַאפענ

 יירד ןוא געט יירד .הדועס-ןסּפעש ןייז טימ ןזָאלעצ ךיז טָאה רע --

 ײלרעלַא טרָאד ךיז ןסיג --- רעביירט-?מעק רעד םיקַאכ טלייצרעד --- טכענ

 ,ךעלּפעש ןיא רעסעפ ןיא ,ןוז רעד רעטנוא ָאד רָאנ ןענעז סָאװ ןעקנַארטענ

 ןוא ןטכַאשעג ןעמ טָאה ןסּפעש רעטנזיוט ,רעטנזיוט ןוא ןגורק ןוא ןענַאק ןיא

 טָארב שיילפ סָאד .ףיוה ןופ לקניוו ןדעי ןיא ןרָאװעג טגיילעצ ןענעז ןרעייפ

 בייל םוצ ךיז ןסייר ןעמַאלפ יד ןוא ןיירַא רעייפ ןיא טניר סטעפ סָאד ןוא ךיז

 ,למיה םוצ ןוא סּפעש ןופ

 -קניוו עלַא ןיא רעכייוו יד טּפיינק ןעמ ןוא טגניז ןעמ ןוא טסערפ ןעמ ---

 /םוצ ןעייג ןרעטכעלעג יד -- םיקַאכ טלייצרעד -- רעבייל ערעייז ןופ ןעל |

 זעג טנוזעג זיא דיאַאס לַאמַאג סָאװ ,דיירפ'עסיורג יד ךיז ןעיירפ עַּלַא ,למיה

 ,עֶלַא ,ןרָאװ
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 -סיורַא רעטציא טָאה ,ןגיוושעג טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ רעבַארַא ןייא

 : ןדייר ןביוהעגנָא ןוא ?יומ ןופ עקלויל ןייז ןעמונעג

 לַאמַאג ןופ ןוז רעד ןעוועג ָאד זיא קירוצ געט קיצנַאװצ ַא טימ טשרע ---

 ןפורעגסױרַא טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג טנערברַאפ רעטציא זיא סָאװ רעד ,דיאַאס
 -עגסיױרַא זיא רָאטקָאד רעד .זַארַאגַאמ ןייק רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד םעד
 ,ןגרָאמירפ םענעי ןיא דרעפ ןייז ףיוא ןטיר

 -סיוא עקידנציז יד ןופ רענייא טָאה -- ! טלייהענסיוא םיא טָאה רע ---
 סדיאאס לַאמַאג ןיא ןפָאלשעג ,ןעוועג טרָאד רע זיא געט עכעלטע --- ןפורעג
 | .זיוה

 .טפָארטשעג טָאג םיא טָאה םעד בילוצ ---

 ןייש ױזַא זיא ןוא ןרָאװעג טּפעלשרַאפ זיא סָאװ ,ענייז רעטכָאט יד --
 רעד ןופ ןזױר עטסנעש יד ןיא ןנעלענ ךיז טלָאװ ןוז ענעדלָאנ ַא יו
 ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה יז --- דְלָאג ןקימַאלּפ םעד טימ טרעקַאלפעג ןוא טלעוו
 ,זַארַאנַאמ ןופ רעביירט-למעק רעד ,םיקַאכ ךיז טרעווש ױזַא --- רָאטקָאד םעד

 -ענּפָא טשינ םיא טָאה ַאקסומ יד -- רע טרעווש איבנ ןופ דרָאב רעד ייב
 טנײשעגנײרַא טָאה הנבל יד .ןכָארקעננײרַא רדח ןיא םיא וצ וליפא ,טזָאל
 זיולב ,ןעזענ טשינ טָאה גיוא ךעלשטנעמ ןייק .ןעזעג ץלַא ןוא רעטצנעפ ןכרוד
 ' .הנבל יד

 ,טשינ ?יוו ןוא טשינ טזָאל .עקיבױלגַאב ענייז וצ גנערטש זיא ַאללַא -- |

 .ייז ףיוא ןלַאפ לָאז עלעביוטש ַא זַא

 טלייצרעד רעביירט-למעק רעד םיקַאכ יו ןוא ןרעה ןרעיוא יד יו ---
 .עלעביוטש ַא זיולב טשינ ,טסימ טימ גרעב עצנַאג ןלַאפעג ןבָאה ןטרָאד לָאז

 ,טלייצרעד םיקָאכ .?אומש ,רָאטקָאד רעזדנוא ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע ---
 לַאמַאג ןשיווצ ןיא טגײלעגניײרַא ךיז טָאה ?ווייט רעד יוװ שרעדנַא טשינ זַא
 ךָאנ ןוא .קיבייא ףיוא ןכַאמ עילַאק סעּפע טרָאד ליוװ ןוא ןַאללַא ןוא ןדיאַאס
 -עג טנוװֶא ןטכענ זיא ?מיה רעד זַא ,רעביירט-למעק רעד םיקַאכ טלייצרעד
 ןעוועג סע ןיא רערעווש ַא ןקלָאװ ַא .זַארַאגַאמ רעביא קירעדינ רעייז ןלַאפ
 ץנַאג ןלעדוצ םייב ןטלַאהעג טָאה ןוא רעייפ רעדָא רעסַאװ טימ טּפַאזעגנָא
 .טונימ רעטצעל רעד ןיא ןעמוקעג זיא סנ ַא סעּפע ,זַארַאנַאמ
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 ייווצ ןוא געט ייווצ ןיוש .שָארנעב ןד ייב טניואוועג טָאה ַאנַאמַא הכרב
 טָאה יז .ןטרעשַאב ריא ןעז וצ טקנעבעג ןוא טניואוועג טרָאד יז טָאה טכענ
 ,רע זַא ,רעכיז ןעוועג טשינ זיא יז ,םייהַא ןרָאפקירוצ ןופ טכַארטעג טשינ
 ,ןעּפעשטּפָא טלָאװעג ךיֹז טָאה רע ךעלגעמ ,לָאמַא ריא ןגעוו טכַאָרּט ,לאומש
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 ןוא געט עכעלטע ןייז ָאד יז לָאז ,ריא רַאפ טרָא לקיטש ַא ןעגנודעג רע טָאה

 -עג עקַאט יז טָאה ױזַא יו .ןפיול םייהַא קירוצ ןיילַא ןיוש יז טעוװ טלָאמעד

 רַאפ סָאװ טימ ? רָאטקָאד ַא ,ןשטנעמ ןדמערפ-דליוו ַא וצ רעהַא ןעמוק טנעמ

 טימ ךיוא ריא ףיוא ןיוש טקוק ןעמ .םיא ןופ ןכַאל ןלעװ עלַא ?טכער ַא

 ? יז זיא רעוו ? ָאד יז ?יווװ סָאװ .ןקילב ענדָאמ

 ןעוועג זיא בוטש יד .םעווקַאבמוא ןוא םעװקַאב ןעוועג ָאד ריא זיא סע

 ןוא טניט יד טימ ?שיט סָאד ,לקניוו ַא ןעמונרַאפ טָאה ּפָאט-רעייפ רעד .ןיילק

 ןוא ?זמ ןופ תויתוא יד ןבירשעגניירַא ןוא ןסעזעג זיא ןד ןכלעוו ייב רעדעפ
 ,עטוג טשינ ןוא םידש ןביײרטרַאפ וצ ידכ תוזוזמ ןוא ,ןשטנעמ רַאפ דיירפ

 ןהנח רַאפ טעב ַא ךָאנ ןוא ןענד ןופ טעב סָאד .לקניוו ַא ןעמונרַאפ ךיוא טָאה

 פקניוו א ןבעגעגּפָא ןעמ טָאה ריא רַאפ .בוטש עבלַאה ַא טליפעגסיוא ןבָאה

 .לצַארטַאמ ַא טימ

 רעבָא ,לשיט ןייז ייב רענעניובעגנייא ןַא גָאט ןצנַאג ַא ןסעזעג זיא ןד

 ןופ ןקילב ענעטלַאהַאב יד זַא ,טליפעגנ גָאט ןטשרע םעד דלַאב טָאה הכרב

 ןקילב יד .ןבעל ןוא בייל ריא ףיוא ןרעיול ?שיט םייב טרָאד ליבסנַאמ םעד

 "נייר ייז ןיא ןניל סע ,עקידנרעטיצ ,עטגַאוװעג טשינ ,עמורפ ,עקידרעייפ ןענעז

 ,רעדנַאנַא טימ ץלַא .ןעקנַאדעג עטכעלש ןוא טייק

 ןעוועג טלַא טשרע זיא יז .ַאנַאמַא הכרב עניילק יד ןקָארשעג ךיז טָאה יז

 ןיוש טנַאּפש יז ,רעבירַא ריא רעביא ןענעז סגנילירפ ןצכעז עקַאט .רָאי ןצכעז

 טימ לופ ,יורפ עפייר א ןעוועגנ ןיוש זיא יז .ןײרַא רָאי ןטנצעביז םעניא טנייה

 ןיוש יז טָאה ףוסוי רוחב רעשיבַארַא רעד .טייקכעלבייוו ןוא ןטייקפייר עלַא

 .יז טקנעב לאומש רָאטקָאד םעד וצ .טפַאשביל ןייז טימ טקיניײּפרַאפ ,טשוקעג
 -ניק ןייק ָאטשינ ןענעז סע ואוו ,ָאדדָא-טָא ןעניואוו ןפרַאד יז טעוו רעטציא

 .ןסילב עשירעניגרַאפ טשינ טימ ריא ףיוא טקוק ןוא ןרירפוצמוא זיא הנח ,רעד

 ןוא רע טקוק קיטייז ױזַא ,ריא ףיוא דלימ וצ ןיוש טקוק ,רפוס רעד ןד ,רע

 קערש ןנעוװ ,ןטלעוו ערעדנַא ןגעוו ןדייר ,עקידרעייפ --- ןגיוא יד .טצכערק

 .םונהינ ןוא דניז רַאפ

 א טרעהעג ןיוש ךיז טָאה ?סעג ןופ .ןכָארבעגפיױא טשרע טָאה גָאט רעד

 ןזָאלבעגפיוא ָאי סעּפע ,ּפָאט-רעייפ םעד םורַא טיירדעג ךיז טָאה הנח .רעדורעג

 טָאה רע .תירחש טנוװַאדעגּפָא טַאהעג ןיוש טָאה ןד .טשינ סעּפע ןוא ןליוק יד

 וצ ןוא בוטש רעצנַאג רעד וצ עציײלּפ רעד טימ לשיט םייב טצעזעגוצ ךיז

 : ןוטעג גָאז ַא טָאה רע .ןעמעלַא

 ? רעהַא ָאד ךיד טגנערב סָאוװ ,ָאי ? זַארַאגַאמ ןופ טסמוק---

 ןעמוקעג ךיא ןיב .ןעמעלַא רַאפ טיורב ןייק זיוה ןיא ָאטשינ ...ךיא ---

 | .טעברַא ןכוז
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 ? לאומש אפור םוצ ---
 ,יפַאס ןיא ןעק ךיא ןעמעוו רעקיצנייא רעד זיא רע .ָאי רשפא .ןיינ --
 ךיז טָאה ןעמָאנ סרעטָאפ ןייז .סוחי ןסיורג ַא ןופ סױרַא טמוק רע --

 ,ביול ןוא גנושטנעב סיורג טימ םוטעמוא ןגָארטעג ַאד

 | .סייוו ךיא ---

 טשינ טיורב עטיּפ ןייד טסעוו ,ןגירק טשינ טעברַא ןייק וטסעוו ַאד ---
 -תפי ַא טסיב וד .טייקמערָא עליוה ? ןרעדנַא םעד ןזייּפש ןעק רעוו .ןענידרַאפ
 זיא סָאד טשינ רעבָא ,חמכח ךס ַא טפגָאמרַאפ וד זַא ,ןגָאז ןגיוא ענייד ,ראות

 .ץרַאה טוג ַא טסָאה וד ,ץרַאה סָאד זיא רקיע רעד .ץלַא
 .קנַאד ַא --

 -ַאב םעד ,לזמ ןעגנערב ריד טעװ סָאװ ,עימק ַא ןבעג ריד ןעק ךיא ---
 .טסולג ץרַאה ןייד סָאװ ץלַא ןוא ןטרעש

 -ןֶא ךיז טָאה סע .קידוװעליּפש ,טרַאצ ,קידוועגנילק טכַאלעצ ךיז טָאה יז
 ,ןעגנולקעצ ךיז ןטלָאװ ךעלקעלג ענרעבליז יו לביטש םעד ןיא ןיד טרעהעג
 -עג ןופ דיל ַא ןגרָאמירפ םעד ןיא טליּפשעגסיױא ןטלָאװ ןראפנאפ ענרעבליז
 זיא סָאװ רעטכעלעג טייוו ַאזַא ןוא ןייוועג ,רעיורט טליּפש טיילפ א .רעטכעל
 ,טגנילק ןוא טפייפ ןוא טצייר ןוא טלַאש ןוא טנעָאנ

 ענייז .קעװַא ?שיט ןייז ןופ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה שָארנעב ןד
 ןוא רעיורט ,דיירפ ןוא שודיח טימ ןרָאװעג טליפעגנָא ןענעז ןגניוא עצרַאװש
 ןבעל ַא .רעטכעלעג םעד ןופ ,ליּפשדןעגנַאלק םעד ןופ טפַאגעג טָאה רע .ןייוועג
 טרעה רע .ַאללעמ רעד ןופ סױרַא טשינ לָאמנייק .טבעלעגּפָא רע טָאה סגנַאל א
 םעד ןופ סנגרָאמירפ יד ןיא .ןיזדואעמ ןשיבַארַא םעד ןופ ןפור סָאד לָאמעלַא
 -ּפָא עקיבױלג יד טקעװ ןוא טעראנימ םעד ןופ ,סע טכליה ּפָארַא טעשטעמ
 טרעה רע .ביול טימ גָאט םעד ןביוהנָא ןוא ןַאללַא וצ טעבעג רעייז ןבעגוצ
 -זעלק-ףיוה ,רעדניק ןופ רעדליּפעג ןוא יירשעג סָאד ,לזייא ןופ ןעשזריה סָאד
 .געלשעג ןוא יירשעג ,ןטיױט ַא רעביא ןייוועג ,?דנַאה ןופ ,טייקמערָא ,םירָאמ
 טכַאמרַאפ טלַאה סָאװ ,הנח בייוו ןייז ןופ ןצפיז ןוא ןצכערק סָאד טרעה רע
 טרעהעג טשינ רע טָאה לָאמנייק .דניק ןייק טשינ ייז טיג ןוא טכַארט ריא

 טָא ןוא דניק א ןופ רעטכעלעג ןופ גנַאלק א טשינ ,בוטש ןיא רעטכעלעג ןייק

 ;סנ רעשילרעטסיוא ןַא עקַאט ,ןפָארטעג טָאה סנ א ,רָאנ טעז

 םעניא גנולַאש ןייא ,ןרעדנַא םעניא גנַאלק ןייא ,דיירפ ,קיזומ ,,ןעגנַאלק = |
 רעד ןוא דלעפ ןיא ךוטסַאּפ ןופ ףור רעד ,ךעלקעלג ןוא ןטיילפ .ןרעדנַא
 ןייז ןיא סע טמוק יו .ןייש שילרעטסיוא ךָאד זיא סע .ןזרלעפ ןופ לַאפ-רעסַאוװ
 | . . . 3 ןירַא זיוח

 קיזומ .ןרעיוא ןוא ליומ טלעטשעגנָא טָאה יז ,טפַאגעג טָאה הנח ךיוא
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 -נַאלק עכלעזַא טמולחעג טשינ .טרעהעג טשינ סעכלעזַא לָאמנייק .בוטש ןיא

 ןוא םולח רעד רע טייטש טָא ןוא םולח א ָאי רשפא זיא סע .,ןרעה וצ ןענ

 ,טולב ןוא שיילפ טימ טרוגעגנָא טרעוו

 .רעטכעלעג סהכרב ןופ טפַאגעג טָאה זיוה ןיא ץלַא

 לקיטש א טשינ זַא ,ךָאד טסייוו ריא ? עימק א ןפלעה רימ טעוװ סָאװ ---
 ,ןײלַא רָאנ ,ליוז רע סָאװ םיא ןבעג ,ךעלקילג ןשטנעמ םעד ןכַאמ ןעק טעמרַאפ

 נעמ רעד ןוא ץרַאה סָאד רָאנ
 ,טייקנייש ןוא המכח ןעקנָאשעג ריד טָאה טאג "הכרב ,גולק טסיב וד ---

 רעדָא הכרב ַא זיא סע יצ ,קנַאשעג ַא זיא סע ביוא ,טשינ סייוו ךיא ---

 .הללק ַא

 עקידנעילג ייווצ יו ,ןגיוא עצרַאווש ענייז ריא ףיוא טלעטשעננָא טָאה ןד

 : רָאלק ןוא ךעלעמַאּפ טגָאזעג טָאה רע .ןליוק
 ןילַא טרָאװ םעד טימ .הללק טרָאװ סָאד ןענַאמרעד טשינ רָאט ןעמ --

 טָאג ייב קילייה זיא טרָאװ א זַא טלַאה ךיא .גנוטלעש א ךיז ףיוא ןעמ טגנערב

 ,שטנעמ םייב ןוא
 ךיא לע רשפא .שָארנעב ןד ,סטכעלש ןייק טניימעג טשינ בָאה ךיא ---

 זַא ,ןייז ןעק .ךעלקילגמוא ןיב ךיא .ןעז לעוו ךיא .עימק ַא ערעייא ןוואורּפסיוא

 .טסיירט ןעניפעג ךיא לעוװ רעטרעוו ערעייא ןיא

 שטנעמ רעדעי .הכרב ,גנוזענעג ןוא טסיירט ןעניפעג רעכיז טסעוו ---

 עימק יד .ןגעוומוא ןוא ןגעוו עלַא ךרוד טפלעה טָאג ןוא טָאנ ןיא ןביולג זומ

 וצ געוו ַא טסכוז וד .טוג טשינ ריד זיא סע זַא ,םייוו ךיא ,ןצישַאב ךיד טעוו

 לאומש רָאטקָאד םוצ ןעמוקעג טזיב סָאװ ןגעוו סייוו ךיא .םירוסי ענייד

 שטנעמ רעכעלרע ןַא זיא רע .המשנ עסיורג ַא ךיז ןיא טָאה רע .רַאטַאנעביא

 | .ןיֵלַא זיא רע ןוא

 .טעשטּפעשעג יז טָאה -- ןיילַא זיא רע --

 יד .טונ טשינ רעייז .ןילַא זיא שטנעמ ַא זַא ,טוג טשינ זיא סע --

 .קיבייא ףיוא ךיז טקע .שטנעמ ןופ ץרַאה םעניא טלָאמעד ךיז טקע טלעוו

 טָאה ייברעד .ןבעגענ ריא סע ןוא טעמרַאּפ ?קיטש ַא ןעמונעג טָאה רע

 : טגָאזעג רע

 -ענעג ַא .ךיד ןקינייּפ סָאװ 'םירוסי עלַא ןיא סעגרַאפ ןוא סע גָארט ---

 .ןעמוק ריד ףיוא טעוװ גנוז

 ןעוועג טרָאד ןענעז סע .טעמרַאּפ לקיטש סָאר םיא ייב ןעמונעג טָאה יז

 -סיורג ןוא קילג ןופ טלייצרעד ןבָאה סָאװ ,שיבַארַא ןיא רעטרעוו ןבירשעגפיוא .

 ,ןשטנואוועגנָא טרָאד זיא סע סָאװ ןרעוו םיוקמ לָאז קלח-סטנזיוט ַא ןעוו .טייק
 .טעװעטַארעג ןעוועג יז טכָאװ
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 טָאה הנח ;רעטרעװ ענייז ןביירש ןעמונעג רעטייוו טָאה שָארנעב ןד
 סָאד ןעגנערבנעמַאזוצ ןפלָאהעג ריא טָאה הכרב ;ּפָאט-רעייפ םעניא ןוָאלבעג
 ןײגוצּפָארַא דלַאב טנכערעג טָאה יז ,בוטש רעגנע רעד ןיא טײקשיטַאבעלַאב
 -יירט-למעק ןוא ?זייא יד ףיונוצ ךיז ןעמוק סע ואוו ,יפַאס ןופ קרַאמ םעניא
 -יקַאב ןפערטנָא טלָאװעג טָאה יז .דרעפ ןיא עטנַאּפשעג רענעגעוו ךיוא ,רעב
 טָאטש רעד ןוא יפַאס ןשיווצ ןעלמעק ייווצ ענייז טימ טנַאּפש סָאװ רעד ,ןעמ
 טרָאד ןופ טגנערב .זַארַאגַאמ ןיא ּפֶא רע טערט געוו ןפיוא ןוא שעקַארַאמ ---
 .תורוחס ןוא ווירב ,גנודָאל ןוא ןסעיינ ןיהַא טרָאד טריפ רעדָא

 ןסּפעש עסיורג יר ךיז ןקידנע לָאמעלַא טשינ זַא ,יז טָאה טסואוועג
 ;םינכש יד ןשיווצ ןגעלשעג סיוא ןכערב לָאמלייט .ןטוג םוצ ןצנַאגניא תודועס
 טעבנג רענייא ,בייוו דמערפ א ןופ ןגיוא יד ןיא ליפוצ ךיז טקוקרַאפ רענייא
 -פךיז טדער רענייא ;זייּפש יד ןופ רעדָא ,רישעג םעד ןופ ךיז רַאפ וצ סעּפע
 ןיא לָאמ סעדעי .טצַאלּפ ךיוב רעד ןוא רעביא ךיז טסע רענייא ןוא רעטרעוו
 .החמש ןופ געט יירד עכלעזַא ךָאנ ,ןרעה וצ ןוא ןעז וצ ָאד סעּפע

 םיא ןוא ?כיימש ַא ןבעג םיא טעװ יז ,ןלייצרעד ץלַא ןיוש טעװ םיקַאכ
 ןוא רעייפ רַאפ ןדייר טעװ רע ןוא עלהשעמ קיברַאפ ַא םעּפע ןלייצרעד
 ,רעסַאוװ

 ךיז יז טניפעג טרָאפ ,המשנ רעד ףיוא טוג ןעוועג ריא זיא עקנילייוו ַא
 טעװ ,ןפור טשינ יז טעװ רע ביוא .ןעז טנייה םיא טעװ יז ,ןלאומש ןופ טנעָאנ
 ןקוקכָאנ םיא ןוא רעיומ ַא ןיא ךיז ןטלַאהַאב ,ךעלסעג יד ןיא ןענַאּפש יז
 .םיא וצ טרָאװ ַא ןדייר רשפא ןוא םיא ןעז זיולב

 ,חילש ַא ךרוד טנייה ןפור ןזָאל יז רע טעװ :ןמיס ַא טכַאמעג ךיז טָאה יז
 טבייה ןבעגעג ריא טָאה רפוס רעד ,שָארנעב ןד סָאװ עימק יד זַא ,סע טסייה
 טשינ יז רע טעװ רעמָאט .ריא ףיוא טסיירט ַא ןעמוק טעוװ סע ןוא ןקריוו ןָא
 . . ןרעייפ עַּלַא טימ םונהיג סָאד טיירבעגנָא ריא רַאפ זיא ןַאד ,ןפור ןזָאל

+ + 
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 -ַאנעביא ?אומש ןופ טלגָאװרַאפ ןעוועג ףָאלש רעד זיא טכַאנ עצנַאנ ַא
 ןגעלעג זיא ןלָאש-גָאװ ףיוא .ןעוועג שפנה-ןובשח ןופ טכַאנ ַא .ןגיוא סרַאט
 -יעמאזוצ סע טימַאב ךיז טָאה רע ?יפיוו ,סטלקערבעצ ַא סנייז ןבעל סָאד
 .טנאו עדנילב ַא .טנעקעג טינ רע טָאה ןעמענ

 ךיז טָאה םי ןופ .רעגעלעג ןפיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה רַאטַאנעביא לאומש
 ךַאלפ-לניּפש םעד רעביא טפייפעג טָאה טניוװ רעזייב ַא .יירשעג ַא ןגָארטעג
 ןבָאה ןרעסַאװ יד .סעילַאװכ יד טמערוטשעגפווא ןוא טרעדורעגפיוא ,םי ןופ
 ,ןייטש ןוא זדלעפ ,דמַאז םעד רעביא ךיז ןסָאגעגסױא ,גערב םוצ ןגיוצ;'3
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 גנוניואוו רעד ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה סעילַאװכ יד ןופ יירשעג סָאד = |
 .רַאטַאנעביא לאומש ןופ

 ,םיא םורַא ןוא ןיא טליּפשענּפָא ךיז טָאה ןכָאװ עטצעל יד ןיא סָאװ טָא

 ןוא עמַאמס ריא ןזָאלרַאפ לָאז ַאנַאמַא הכרב זַא ,ןעגנַאגרעד זיא סע ױזַא יו

 ,ןעמוקרעהַא ָאד ןוא םייה

 זיא םיא בילוצ .סטוג ןעמוקסױרַא םעד ןופ לֵאֹז סע ןייא טשינ טעז רע )
 טלעטשעגסיוא ,ןײלַא ענייא ָאד זיא יז .ןעמוקעג-רעהַא ָאד ַאנַאמַא חכרב ךָאד

 טָאה םיא בילוצ ,טײקמערָא ןוא טײקמַאזנייא ,טייקדמערפ ןוא טָאּפש ףיוא
 .תיחשמ םעד ןבעגעגרעביא ךיז ןוא ןַאללַא טימ דנוב ריא ןכָארבעג אקסומ

 ? ןריפרעד ץְלַא סָאד ןעק סָאװ וצ

 רעטיב ןעוועג םיא זיא סע .ןבענ הצע ןייק טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע

 וצ תמא ןַא ףיוא ןָא ןביוה ןגיוא יד .ןײלַא זיא רע ךיוא .המשנ רעד ףיוא

 רַאטַאנעביא ?אומש רע ןוא ?לענש רָאג ןעשעג ןעק סע זַא ,טסייוו רע .ןרעטַאמ

 םענייק רַאפ קיטיונ ןייז טשינ טלָאמעד טעװ רע ,דנילב ןצנַאגניא ןרעוו טעוו

 טעװ רענייק ןכלעוו ףיוא ןַאמ רענעכָארבעצ ַא ןייז טעו רע ,.טלעוו רעד ןיא

 א ןייז טשינ רעמ רָאט סע .ןהכרב ןגָאז סָאד ףרַאד רע .ןלוק טשינ ןליפַא

 . ..4 רשפא רעדָא -- .דוס

 סע סָאװ ,טָאג ןופ ןכייצ ַא טשינ ןעד סע זיא ? רע טרַאװ סָאװ ףיוא |
 -עג זיא טרָאד ןוא זַארַאנַאמ ןיא ןפורעג םיא טָאה ןעמ ? ןפָארטעג ױזַא טָאה
 ךָאנ טעוװ יז זַא ,ליפעג ַא רע טָאה סעּפע .נולק זיא יז ,ַאנַאמַא חכרב ןעוו

 -כערבמוא ןוא ץלָאטש זיא יז .ןבעל ןייז ןיא עלָאר עסיורג ַא ןליּפש לָאמַא

 ,טייקכעלנעזרעּפ ַא ןייז וצ ןריובעג זיא יז .סיוא יז טריפ ?יוװ יז סָאװ .רַאב.

 ַא טימ ןעמוקעגרעהַא זיא יז .ןריפסיוא עקיריא סָאד טעװ יז ןוא ןיגינעק ַא

 .ןכיירגרעד סָאד טעוװ יז ןוא ענייז בייוו יד ןרעוו וצ ; ?יצ

 רעד ןופ ןבעל סָאד ןעזעגנוצ .זירַאּפ ןיא ןעווענ רע זיא טייצ רָאי ףלעווצ

 -עג זיא רע .טשרעדנאעגרעביא םיא טָאה טשינרָאג ןוא טָאטש-טלעוװ רעסיורג

 רענייש רענעפָא ןַא ןיא טבעלעג טָאה רע .ךיז ןיא ןסָאלשעננייא ןבילב

 רענעגייא ןַא ןיא ןסָאלשעגנייא שיטעמרעה ןעוועג רעבָא ,טלעוו רעסיורג

 ַא ןרעו ;?יצ ןייא טַאהעג טָאה רע .טיובענפיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,טלעוו
 -סיוא .עטקינײּפעג ןוא ענעגָאלשרעד יד ןפלעה ןעמוקקירוצ ןוא רעניצידעפ

 טיג גנוקידירּפַאב ןייק ,טכיירגרעד סָאד טָאה רע .רעטָאפ ןופ האווצ יד ןגלָאפ

 טליפ ןיילַא ןוא ןשטנעמ עכעלקילנמוא טלייה רע .טשינ ייס יו ייס םיא סע

 | . ,ךעלקילנמוא ךיז רע

 -נָא רעווש םיא זיא סע .רפס ןטלַא ןַא ןײרַא טנַאה ןיא ןעמונעג טָאה רע

 סָאװ ,ןּפַאכקירוצ טלָאװעג ןוא טרעטַאמענ ךיז טָאה רע ,ןענעייל סָאד ןעמוקעג

4 
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 -עג רע טָאה ןרידוטש זירַאּפ ןייק ןרָאפעג זיא רע רעדייא .ןסעגרַאפ טָאה רעי
  ףעמ טשינ סע טייג רעטציא .טייוו ןרַאּפשנָא ןוא ןענעייל טוג רעייז טנעק
 ןומ רע רָאנ ,רעטייוו ױזַא ןֹוָאל וצ טשינ ןסָאלשַאב טונימ רעד ןיא טָאה רע
 .טפירש רעד ןיא ןּפַאכ-קירוצ ךיז

 -ַאב םיא טָאה טייקדימ יד .ןסילש םיא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןגיוא יד
 -עמַאּפ ןוא טגיוורַאפ םיא 'טָאה סעילַאװכ-םי יד ןופ יירשעג סָאד ןוא טשרעה
 .דניק ַא ןייא טרעפעלש ןעמ יווװ טרעפעלשעגנייא ךעל

 ; סגָאטרַאפ
 .גָאט רענעריובעג-יינ רעד טקוקעגניירַא טָאה רעטצנעפ יד ךרוד
 ,רעמיצ םענעי ןופ דייר טרעהרעד טָאה רע
 ןופ דייר ,ןגרָאמירפ ַא ןיא טרעהעג רע טָאה סירוצ געט ייווצ טימ טשרע

 ,ןעמָאנ ןייז טנַאמהעד ןעמ ,דייר רעדיוו רע טרעה רעטציא .הכרב לדיימ רעד
 רענעי סָאװ ןּפַאכפױא טנעקעג טשינ םָאה ?אומש .ןַאמ א טרָאד טדער סָאד
 רעדָא עטוג תורושב ןעמוקעגנָא ןענעז רעדיוװ זַא ,ןענַאטשרַאפ סָאה רע .ליוו
 .םיא וצ ןרעטַאלפוצניירא לעווש רעד ייב' ןטרַאװ ןוא עטכעלש

 : טדערעגניירַא יורפ-זיוה עטלַא יד טָאה רעדיוו .טנפעעג ךיז טָאה ריט יד
 .ָאד רעדמערפ ַא זיא רע .טייוו ןופ טמוק רע .ןעז ךייא ליוו ןַאמ ַא --

 רע זיא ?מעק ַא סמיקַאכ טימ .וַארַאגַאמ ןופ טמוק רע .ןטרַאװ טשינ ליוו רע
 ןוא ןדייר ןּפיל ענייז .ךייא וצ רעהַא ָאד ןטירעג טכַאנ עצנַאג א ,ןעמוקעג
 / .ףיי ַא זיא רע ,טשינ ךימ ןעעז ייז ןוא ןקוק ןגיוא ענייז ,ןגייווש

 ? רע זיא רעוו ---
 .טשינ סייוו ךיא ---

 ,ןעמוקניירַא דלַאב ?עוװ ךיא .וצ טרַאוו ---

 ,ןטרַאװ טשינ ליוו רע ---
 .ןייגניירַא םיא סייה ---

 עלענש טימ טנַאּפשעגנײירַא טָאה סע .טנפעעג טיירב ךיז טָאה ריט יד
 ןיא קיטסַאה ןייטש ןבילבעג זיא רע .ירַאבדימ םימחר לעטשּפָא ןָא טירט
 ,רעמיצ ןטימ

 ,ןפירעגסיוא רָאטקָאד רעד טָאה -- ! םכילע םולש ,ירַאבדימ םימחר --
 - רשפא ,ירפ רעייז ןעמוקענ ןיב ךיא .רַאטַאנעביא לאומש ,םולש םכילע ---

 ןקור ןייז ףיוא טריפעג ךימ טָאה סָאװ ,?מעק רעד רָאנ .ור רעייא טרעטשעג
 -עג ךיילג ןיב ךיא ןוא טלעטשעגּפָא טשרע ךיז טָאה ,רעהַא ָאד זַארַאנַאמ ןופ
 ,ךייא וצ ןעמוק

 טסַאג רעטנעלעגנָא .ןַא רעייז טנעז ריא ? שינעלייאעג סָאד זיא סָאװ ---
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 טעוו ריא ,תירחש ןענעװַאד רעכיז טליוו ריא ,וצ ךייא טצעז .זיוה ןיא רימ ייב
 | י .ןעורסיוא ָאר ךיז

 ,ןעמוקעג ָאד סיפ עניימ ןענעז ור ןייק ךָאנ טשינ --

 ךייא בָאה ךיא .טסַאג רעטניילעגנָא ןיימ ריא טנעז ,ױזַא יצ ױזַא ---

 רימ 'וצ ןעמוקניירַא ריא טלָאז יפַאס ןיא ןייז טעוװ ריא רָאנ יוװ זַא ,ןטעבעג

 .ןײרַא זיוה ןיא

 .תורושב טימ ןעמוקעג ןיב ךיא ---

 ? תורושב ---

 .זַארַאגַאמ ןופ ָאי ---

 ַא .טנַאמַא הכרב רשמא .סעּפע ןיא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד

 םעד ,םיא דשוח רעכיז זיא ןעמ .םייה רעד ןופ סעװַא ?דיימ ַא ,טרָאד דלאװעג
 .טשינ גיוט סָאד .רָאטקָאד

 ,רָאנ רימ טביולרעד .ירַאבדימ םימחר ןרעהוצסיוא טיירג ןיב ךיא ---

 יווַא ,דימ .ןפָאלש טנעקעג טשינ טכַאנ עצנַאג ַא .טעב ןופ ּפָארַא לע ךיא

 ןעמ ןעק קעװַא טכַאנייב טלַאפ ןעמ .טייקטנלע ַאזַא .טָאטש ןיא עקנַארק ליפ

 ,גיוא ןייק ןכַאמוצ טשינ טייקדימ רַאֿפ

 -סױרַא םינּפ ןטימ ןוא רעטצנעמ םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא ירַאבדימ םימחר

 .םי םוצ טקוקעג

 יד ,קָאר-ףָאלש ַא ןיא בייל סָאד טליהעגנייא ,טעב ןופ ּפָארַא זיא לאומש

 : חרוא ןדמערפ םוצ טנָאזעג ןוא ןלַאדנַאס ןיא סיפ

 .תורושב עטוג ןענעז סע זַא ,ףָאה ךיא .ןרעה ריא ןעק רעטציא ---

 זיא הרושב רעדעי ןיא .ןעמענפיוא ייז טעוו ריא ױזַא יו ךיז טדנעוו סע

 / ךַאז רעדעי ןופ סעּפע ָאד לָאמעלַא

 .ןרעה וצ טיירג ןיב ךיא --

 .זיוה סדיאַאס לַאמַאנ ןיא ןכַארבעגסיױא טָאה הפירש ַא ---

 .ןרָאװעג ךיילב זיא םינּפ סרַאטַאנעביא לאומטש

 ? טדַאשעג טשינ םענייק ? רעייפ ַא ---

 .רַאטַאנעביא לאומש ףיוא טלעטשעגנָא ןניוא עפיפ ענייז טָאה םימחר

 ןוז רעד ףוסוי .ןעמוקעגמוא ןענעז ןשטנעמ ייווצ .רעייפ קידארומ ַא --
 .געלשעג ַא ןעוועג רשפא .טניירפ ַא סנייז רענייא ךָאנ ןוא דיאַאס לַאמַאנ ןופ

 .רעהפיוא ןָא הדועס רעד ףיוא ןעקנורטעג ןוא ןסערפעג טָאה ןעמ

 .ןסירעגּפָא סעּפע ךיז טָאה ץרַאה סלאומש ןיא

 ,ךעלקערש ךָאד זיא סָאד 4 רוחב רעגנוי רעד ? ףוסוי ---
 טסייוו רעוו .רעייפ ןטימ קעװַא לָאז ץלַא ייברעד ןטלַאהעג טָאה סע --

 .טדנעלרַאפ ץלַא ןוא ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה ןּפמָאל-ליוא .ןעוועג זיא טרָאד סָאװ
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 טרָאװ סָאד .ןגערפ טלָאװעג טָאה רע .טּפַאלקעג םיא ןיא טָאה ץרַאה סָאד
 -עג טָאה רע .טמעשעג ךיז טָאה רע .ןּפיל יד ףיוא ןגעלעג םיא זיא ַאקסומ
 ,ןטרַאװ ךָאנ זומ רע .ןרעוו טגָאזעגסױרַא ָאד דלַאב טעװ סע זַא ,טסואוו

 : טדערעג רעטייוו טָאה ירַאברימ םימחר
 .ןדנואוושרַאפ זיא ,דיאַאס לַאמַאג ןופ רעטכָאט יד ---
 ? רעייפ ןטימ ךיוא ---
 .ןיינ---

 -עג ךיז טָאה רע .טיור ןוא ךיילב ןרָאװעג זיא םינּפ סרָאטקָאד םעד ---
 .טמעש

 ? יראברימ םימחר ,ריא טניימ סָאװ ? ןדנואוושרַאפ טסייה סָאװ ---
 ןיא ןעזעג בָאה ךיא ,גנוי ַא םענייא ןופ ןרָאװעג טּפעלשרַאפ זיא יז --

 יד ןופ יוט ןרעביא געוװ ןיימ ןיא ןעגנַאנעג ןיב ךיא ןעוו ,ןגרָאמירפ םענעי
 ןיא קעװַא ץעגרע טּפעלשעג יז טָאה גנוי רעשיבַארַא ןַא יו ,דלעפ ןיא ןזָארג
 .גרעב יד

 .רע רעכיז --- .טגָאזעג ליטש רָאטקָאד רעד טָאה -- דעמכַא ---
 -עגסיוא ךיז טָאה ױזַא טָא .ןברוח א זיא זיוה סדיאַאס לַאמַאנ ןיא --

 ! ןרעוו טנוזעג ןרַאפ ביול רעד ןוא ענייז הדועס יד טזָאל
 ? םימחר ,ןלייצרעד ץלַא סָאד רימ ןעמוקעג ריא טנעז סָאװרַאפ ---
 ןוא רעייפ םעד טימ תוכייש עסיורג ַא טָאה ,רַאטַאנעביא לאומש ריא ---

 | ,קילגמוא םעד
 ? ךיא ---

 ! ?אומש ,ריא ---

 ? סָאװרַאפ --

 ןרעדנַא ןרַאפ תוירחא יד טשינ טגָארט שטנעמ ןייק זַא ,תמא זיא סע ---

 טזומ ריא רעבָא ,דלוש רעייא טשינ זיא סע .ןרעדנַא ןרַאפ תוברע יד טשינ ןוא
 הקבר ןופ זיוה ןיא ןעוועג ןיב ךיא .ןטימעגסיוא ןרעוו ץְלַא לָאז סע זַא ,ןעז

 -עג זיא הכרב זַא ,טגָאזעג טרָאד רימ ןעמ טָאה ,ןירעבעוו-ךיּפעט יד ,ַאנַאמַא

 . .ךייא וצ ןעמוקעג זיא יז .יפַאס ןייק ןרָאפ
 .שָארנעב ןד ייב טניואוו יז .ָאד זיא יז --

 ,רעטכָאט עשידיי עכעלרעדנואוו ַא .חמשנ עסיורג ַא טָאה לדיימ סָאד--

 ןטרַאו סע .סטכעלש ןייק ןעשעג טשינ ריא רָאט סע .טיהעגּפָא ןרעוו זומ יז

 .תוירחא יד טגיל ךייא ףיוא ,ןשינעעשעג עסיורג ריא ףיוא

 ? םימחר ,סָאד ריא טגנירד ןענַאװנופ ---

 ןיא ןייטש רעד .רערעדנַאװ רעמערָא ןַא זיולב ןיב ךיא .ךיא טשינ ---

 ןופ רעסַאװ ןוא טיורב ?קיטש ַא גָאט ןיא לָאמנייא .סנּפָאקוצ ןיימ זיא דלעפ
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 סיוא רימ י ךיז טבַאד סע .טשינרָאנ סייוו ךיא .רימ רַאפ גונעג זיא סָאד .לַאווק

 ,דניק קידריוו ,ץלָאטש ַא זיא יז .ױזַא

 ? םימחר ,ןוט ךיא לָאז:סָאוו ---

 טסייוו ריא ,רימ ןופ רענילק המכח ןסָאמ רעטרעדנוה טימ טנעז ריא --

 .טסיירט ןָא ןילַא טנעז ריא .הּפוח ַא ןלעטש ריא טפרַאד ,ָאד זיא יז ,ןייֵלַא

 ,תורוד ןלעטשפיוא זומ דיי ַא ,ךייא רַאפ טסיירט ַא ןייז ןעק יז

 ,טיורב ?קיטש םעד ךָאנ געיעג ןיא ,קערש ןיא ,טייקמערָא ןיא ןבעל וצ ---

 ? ןטײקנַארק ןיא
 ןייק ָאטינ ,ןייז רעכיז סע ףרַאד ױזַא .ןרעסעבסיוא טשינ ןענעק רימ ---

 םוצ סױרַא טקוק ?סעילַאוװכ יד ןטלַאהנייא ריא טנעק .סע טסייוו ריא ,געווסיוא

 םענייק ןליוו ייז .טָאטש רעד וצ טייקזייב ןוא ץלָאטש טימ ךיז ןפרַאוװ ייז .םי

 ױזַא .טשינ טנעק ריא ?ןטלַאהנייא ייז ריא טנעק רעבָא .ןעננילשנייא טשינ

 .ןייז סע זומ

 ערעייא ןיא רעכיז ױזַא טנעז ריא .ןדייר וצ ךייא טימ רעווש זיא סע --

 ,דייר

 .טוייּפש טָאג סָאװ ,דרע רעד ףיוא ?מירעוו ַא ,טכענק ַא ןיב ךיא ---|

 ןיימ .ץלא זיא סָאד .טּפַאלק ץרַאה ןיימ .קידייל זיא חומ ןיימ ,ץלַא זיא סָאד

 .ריא ףיוא ןגיל סָאװ דייר טימ ךיז טרעטנָאלּפ גנוצ

 ןסע סעּפע ןלעװ רימ ןוא ,תירחש טנוװוַאד ,ריא ?'סָאװ ריא טסייוו ---

 ריא גנַאל יו ןביילב ָאד טנעק ריא .טסַאנ ןיימ טנייה טנעז ריא ,ןעמַאזוצ

 .ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד ואוו ןביײלקּפָא ריא טנעק ?קניוו סעדעי .טליוו

 טשינ .לאומש רָאטקָאד ,ןזָאלרַאפ ןיוש ךייא זומ ךיא .ךיז לייא ךיא ---

 .תורושב עטכעלש טימ ךיא םוק לָאמעלַא

 ,רימ טגָאז .ןטלַאהנייא טשינ ךייא ןעק ךיא ביוא : טרָאװ ןייא ךָאנ --

 ,ןענופענּפָא יז טָאה ןעמ ? רעטכָאט סדיאַאס לַאמַאנ ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ

 ? טשינ רעדָא

 ןגיוא סלאומש ןיא טקוקעגנייא ףרַאש ךיז טָאה ירַאבדימ םימחר

 -יש ט טקישעגסרַא טָאה דיאַאס לַאמַאג .ןענופעג טשינ יז טָאה ןעמ ---

 גרעב יד ןיא .טנגעג רעצנַאג רעד ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעביא םיח

 םיתיחשמ יװ שרעדנַא טשינ .ןעניפעג טשינ יז ןעק ןעמ ןוא ןעמ טרעטשינ

 .לווייט ןטימ טעּפעשטרַאפ ךיז טָאה יז .טּפעלשרַאפ יז ןבָאה

 | . . . יײטשרַאפ ךיא ---

 ןופ ּפָא טשינ טגיונ .רערעדנַא ןַא זיא געוו רעייא ,?אומש רָאטקָאד ---

 - ,געוו ןכיילג רעייא

 ? געוו רעד זיא סע סָאװ טסייוו רעוו ---
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 טָאה רע .רָאטקָאד םוצ טנַאה ַא טקערטשעגסיוא טָאה ירַאבדימ םימחר

 סױרַא קיטסַאה ןוא ריט רעד וצ טירט עכעלטע טכַאמעג טָאה רע .ןגיוושעג
 ,ןסיורד ןיא

 רעביא טלָאװ םערוטש ַא יוװ ןעוועג זיא סע .ןיילַא ןבילבעג זיא לאומש

 ,רעבירַא םיא

 טָאה לָאטיּפש ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו םעדכָאנ ,גָאט ןבלעז םעד

 .ַאנַאמַא הכרב ךָאנ טקישענ רע

 ריא ןכיירגרעד טעוװ יז .ןמיס ןטוג ַא רַאפ ןעמונעגפיוא סָאד טָאה יז

 .םייהַא םיא וצ ןפָאלענ טייקדניוושעג ַא טימ זיא יז ,ליצ

 ןופ זיוה םעניא ריא טייג סע יו טגערפעגסיוא יז רע טָאה ביוהנֶא ןיא

 א טימ טלקניפעג ןבָאה ןגיוא עריא ,טלטיורעג ךיז טָאה יז .שָארנעב ןד

 -עג ןוא יפַאס ןופ קרַאמ ןיא ןעוועג טנייה ןיוש זיא יז .?רעייפ ןקידתודוס

 זַאראגַאט ןופ טמוק סָאװ רעד ,רעביירט-למעק םעד ןעמיקַאכ טימ טסעומש

 ךעלסיבוצ ריא טָאה םיקַאכ .ןשטנעמ ןוא גנודָאל טימ זַארַאגַאמ ןייק טייג ןוא

 -עג טָאה יז .זיוה סדיאַאס לַאמַאנ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ טלייצרעד

 טָאה יז ,ףָארטש סטָאג םעד ןיא ןעזעג ןוא ןפוסוי ןופ טיוט ןפיוא טנייוו

 רעד וליפא .ןעשענ סָאד ןעק ריא טימ ךיוא זַא ,קנַאדעג םייב טרעטיצעגפיוא

 טָא .ףָארטש ןופ טיהענּפָא ןוא טצישַאב טשינ זיא ןעלמיה יד רעטנוא רעלדָא

 ,ריא ךיוא .רעקרַאטש א לגיופ-ביור א ,ןגער-סקַאלש א ,רעגעי א ןעמוק ןעק
 .ףָארטש עמַאזיורג ַא ןפערט ןעק ןהכרב

 טָאה יז רֶאנ ,ןעמיקַאכ ייב ןגערפ וצ ךס ַא רעייז טַאהעג ךָאנ טָאה יז

 .ןגיוושעג רעסעב

 -עג טָאה יז .ןלאומש ןלייצרעד וצ ץלַא טיירג ןעוועג יז זיא רעטציא

 -עצ סעּפע ןרָאװעג זיא רע .םינּפ ןייז ןיא גנורעדנע ןַא ןעזעג טָאה יז .טרַאװ

 ןענעז רעטרעוו ענייז .טפַאשביל טימ ןגניוא יד ןיא ריא טקוק רע .טלסיירט

 .טײקטרַאצ טימ טחהער רע ,עטגיילעגרעביא ,עקידנטעלג

 -ןסּפעש סדיאַאס לַאמַאנ ןופ ףוס םעד ןיוש ךיוא ריא טסייוו רשפא ---

 | ? הרועס

 -ענ רע טָאה -- ?רעוו ,ןפערט וטסליוו .רעוו ןעוועג ָאד זיא טנייה ---

 ,לביימש ןליטש ַא טימ טגָאז

 ןופ ןענורענּפָא זיא טולב ןּפָארט רעדעי .ךיילב קידארומ ןרָאװװעג זיא יז

 ןוא שרעדנַא טשינ ,ָאו ,ּפָאק ןיא ןוטעג גָאלש ַא ריא טָאה --- ! ַאקסומ .ריא

 ,ךעלטרעצ ןוא טגיילענפיוא ױזַא רע זיא םעד בילוצ

 ,ןפערט טשינ ןעק ךיא ---

 . . . ךָאד --
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 .דיאַאס לַאמַאג ןופ רעטכָאט יד .ַאקסומ ---

 .טרעטיצענפיוא טָאה רע

 ַא וצ טייוו ױזַא ןעמוק רעטכָאט עשיבַארַא ןַא טעוו ? יז סָאװרַאפ ---

 ? ןַאמ
 ןעק ןעמ .טשינ טדַאש רָאטקָאד ַא וצ ןוא ןוט סָאד ןעק .ַאקסומ ---

 .ןבעגרַאפ

 .ירַאבדימ םימחר ןעוועג ָאד זיא סע .ןפָארטעג טשינ טסָאה ! ןיינ ---

 .ןמיס רעטּוג ַא זיא סע : ןצרַאה ןיא ןוטעג ץעֹז ַא ריא טָאה סע

 ? רע טמוק ןענַאװ ןופ ---
 ךיוא ןוא עטוג טימ טלעוו רעד רעביא טרעדנַאו רע .זַארַאנַאמ ןופ ---

 . תורושב עזייב טימ

 ? טכַארבעג טנייה רע טָאה חרושב א רַאפ סָאװ --

 .זַארַאגַאמ ןופ הרושב עטכעלש ַא רעייז ---
 ןיא ןעוענ טנייה בָאה ךיא .לאומש ,ןלייצרעד טשינ רימ טפרַאד ריא ---

 .טלייצרעד ץלַא רימ טָאה רע .רעביירט-למעק םעד ןעמיקַאכ יפַאס ןופ קרַאמ

 ןייק ירפ ןגרָאמ ןיירַא געוו ןיא ךיז טזָאל ןוא זַארַאגַאמ ןופ ןעמוקעג זיא רע

 .זַארַאגַאמ

 ? הכרב ,ץלַא ןיוש וטסייוו --

 ,לאומש רָאטקָאד ,ץלַא ---
 .לרוג רעכעלשטנעמ רעד ---

 ,סעּפע טרַאוװרעד ןדעי ---
 .טגָאזעג רע טָאה -- לסיבַא םעד ןיא קידלוש ךיז ךיא ליפ סעּפע ---
 .ןיינ א

 .טפַאשביל טימ רָאה עריא טעלגעג טָאה רע

 ?זַארַאגַאמ ןייק ןייגקירוצ רעדָא ,ָאד ןביילב ?הכרב ,ןוט וטסליוו סָאװ ---

 ,פאומש רָאטקָאד ,קירוצ ןייק רימ רַאפ ָאטשינ ---

 טשינ ךָאנ סייוו ךיא .ליצ ןייד טכיירגרעד .הכרב ,טגיזעג טסָאה וד ---

 ןייא סעּפע ןעמַאזוצ טדניב ןדייב זדנוא זַא ,ביולג ךיא רעבָא ,ןגָאז וצ ריד סָאוו

 -וצ ץלַא סע זיא ןרנעוו ןוא ןרעק טשינ ךיז לָאז ןעמ ואוו ךָאד טסעז .ל?רוג

 | ,ןעמַאז

 טָאה סע .דיירפ עסיורג יד ךיז ןיא ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ טָאה יז

 .זרלַאה ןיא טקיטשעג ריא

 .טפַאשביל טימ יירטעג ןייז ריד ?עװ ךיא ---

 .רעייז ךיד ןביול עֶלַא --

 טָאה ןסיורד ןיא טניוו רעד .ןייגרַאפ םוצ טגיונעג ךיז טָאה גָאט רעד
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 רעליטש ךיוא ןרָאװעג ןענעז סעילַאװכ יד ןוא טליטשעגנייא ךעלעמַאּפ ךיז

 : ,רעקיאור ןוא
 .ןגיוושעג רעטציא ןבָאה עדייב .ליטש ןוא לקנוט ןעוועג זיא רעמיצ ןיא

 ןיא ןבָאה ןניוא יד .טכיל ןלעקנוט םעד ןיא ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע
 ,ףרַאש ןוא קידרעייפ ןטכיולעג רעמיצ ןופ טייקלקנוט רעד

 -רעד טלָאוװ רע יוװ ןעוועג זיא סע .ןפורעגנָא רעטשרע רעד ךיז טָאה רע

 .ףָאלש ןפיט ַא ןופ טכַאװ

 -עפאק םעד ןיא ןײגנײרַא ןלעוו רימ .טנוװָא טנייה ןײגסױרַא רימָאל --

 ןסע ןוא ןירעצנעט יד ןעֹו ןלעוװו רימ .ןקידרעקיוה םעד ַאלודבַא ןופ זיוה

 ,טיורב-טנווַא טרָאד

 ןייֵלַא ןייז טנייה טלָאװעג טָאה יז .טלקנעווקעג עלעסיבַא ךיז טָאה יז

 .ןצרַאה ןיא דיירפ רעפיט ַא טימ ןבעגעגכָאנ ךָאד םיא טָאה יז .םיא טימ

 ,טוג ---

 ? בייל ןפיוא טסגָארט וד סָאװ םעד ץוח א ?דיילק ַא ךָאנ טסָאה --

 ,רעמ טשינרָאג בָאה ךיא .,ןיינ --

 טָאה -- ןייז טוג ךיוא ױזַא טעװ סע .ןעמעש וצ סָאװ ךיז ָאטשינ ---

 ןיימ טגעלפ ,ןשטנעמ ַא ןייש ןכַאמ רעדיילק טשינ -- קידנכַאל טגָאזעג רע

 .ןגָאז עטַאט



 לטיּפאק רעטפלע

 הווש נג יד

 ַאלודבַא ןופ זיוה-עפַאק םעניא ךעליירפ ןוא קישיור ןעוועג טנייה זיא סע

 | .ןקידרעקיוה םעד

 עקירילָאק ןופ טלעטשרַאפ ןעלקניוו עֶלַא ןיא טנערבעג ןבָאה ןּפמָאל

 טביל ַא ,טכיל טּפמערעג לקנוט ַא טײרּפשרַאפ ןבָאה ןּפמָאל יד .ןרושזַאבַא

 "ראפ ןעוועג ןענייז טנעוו יד ףיוא .ןעגנומיטש עקידתודוס-ןָא טפרַאװ סָאװ

 ךעלשיט .שטנעמ ןופ ןדייל ןוא ןדיירפ יד רָאפ ןלעטש סָאװ ןלעמעג ענעדייש

 ענייר ,עטרילַאּפ ,עטצינשענ ,לַאז ןרעביא טלעטשעצ ןעוועג ןענעז עקירעדינ

 ,עלופ ןוא עקידייל רעועלג ןוא עװַאק ךעלשיט יד ףיוא ןוא

 סייווש ,סעקלויל ןופ ךיור טימ טְליפעגנָא ןעוועג זיא זיוה-עפַאק סָאד

 יד ןיא טלגערּפעג ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,שיפ ןוא ןשיילפ יד ןופ תוחיר-ליוא ןוא

 .לַאז ןסיורג םעד ןופ ןרעמיצ עטשרעטניה

 ןוא רענעמ עשיבַארַא ןסעזעג ןענעז ליד ןליוה ןפיוא ךעלשיט יד םורַא

 ןעוועג ןענעז ייז .ייט םענירג רעדָא ,עװַאק לכעלעש ַא טּפוזעג ךעלטימעג

 ףיוא ןשוברַאט עסייוו יד טימ ,סעיַאבַא עקירילַאק עטיירב ערעייז ןיא טליהעג

 עיינ ,עטקיטשעג ןלַאדנַאס ןיא טקעטשעג ןבָאה סיפ עסעוװורָאב יד .ּפעק יד
 ןופ עטעוװעטרַאהרַאפ ,עניורב ,עכעלגנעל --- רעמינּפ יר .ענעבירעגסיוא ןוא

 ןענעז --- רעמיוב ןופ ערָאק רעקיטש יו ,ןטעמרַאּפ יו ,ןוז ,סמערוטש ,סנגער
 -ילָאקה יו ןעזענסיוא ןוא טכיל ןטּפמעדעג ןלעקנוט םעד ןופ ןטכױלַאב ןעוועג

 .סעקסַאמ עקיר

 ןוא טגיילעגפיוא לייט ,קידתודוס ןעוועג ןענעז לייט ,טכַאלעג ןבָאה לייט

 -עג עכעלגעטיגָאט ןופ תוישעמ טלייצרעד ךיז ןבָאה ייז .ןסיברַאפ --- לייט
 קנארפ םורַא טלעוו רעד רעביא ןעייג סָאװ ,תוחור ןוא םידש ןופ ןוא ןשינעעש

 םעד וליפא .ןשינעקערש ײלרעלַא טימ ןשטנעמ םעד ןקערש ןוא יירפ ןוא
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 טזייוו ,ןַאללַא רַאפ ארומ ןייק טשינ ןבָאה ,ייז ןקערש ןטסקיבױלג ןוא ןטסָארּפ
 .טלעוו רעד ףיוא ןייז ןזומ ייז זַא סיוא

 זיא ָאד .זיוה-עפַאק סַאלודבַא ןיא ןירַא טשינ ךעלנייוועג ןעמוק ןעיורפ
 -עגּפָא ןוא ענעסילשעגּפָא ןוא עטעדיילקעג ןייש ,רענעמ טימ לופ לָאמעלַא
 יד ןיא לָאמלייט .עטלַא ןוא עגנוי ,עכייר ןוא עמערָא ,ײלרעלַא .עטלעמיוכ
 -עג עכעלנייוועגרעסיוא ןַא רָאפ טמוק זיוה-עפַאק סַאלודבַא ןיא ןעוו ,ןטנווָא

 -סיוא ןַא ,רעגניװצַאבךעגנַאלש א ,ןירעגניז א ,ןירעצנעט עיינ א :שינעעש

 עטרעײלשרַאפ ןייז ןַאמ רעכייר רעד טגנערב טלָאמעד ,רעמזעלק רעשילרעט
 ןבָאה האנה ךיוא ייז ןלָאז ,רעהַא ָאד רעבייוו ענייז ןופ עכעלטע רעדָא ,בייוו
 .טלעוו רעקידניז רעד ףיוא ןטייקידריווסנעעז ענייש עלַא ןופ

 רעד ןופ ץעגרע .ןירעגניז עיינ א ןבָאה טלָאועג טנייה טָאה ַאלודבַא

 ןיא ?טעטש ןטייוו םעד ןיא ןעמוקרעהַא ָאד טלָאזעג יז טָאה טלעוו רעסיורג

 זיא סָאד ,זױה-עפַאק ןייז רַאפ ןדַאלעגנייא יז טָאה ַאלודבַא ױזַא יװ .ָאקָאראמ

 -ַאב ןוא ןקרַאטש א רַאג שוח א טַאהעג טָאה רע .דוס רענעגייא ןייז ןעוועג

 ןייז טוג ןעק סע סָאװ ,טייוו ןליימ ףיוא ןקעמשרעד טנעקעג רע טָאה רעדנוז

 | .טסעג ענייז רַאפ

 טמיורעגנייא ַאלודבַא טָאה ױזַא --- ןירעגניז יד ,יז זיא זירַאּפ ןופ ---

 5ָאז יז ןבענעגקעװַא ?טייב ןיימ ןופ רצוא ןַא בָאה ךיא --- רעיוא ןיא ןדעי

 ןטסנעש םעד ןופ טניירפ ןוא טסעג עניימ ןייז דבכמ ןוא יפַאס ןייק ןעמוק

 .עלעזדלעה ריא ןופ ,ןּפיל עריא ןופ, עמיטש ריא ןופ ןטסעב ןוא

 ייווצ רע טָאה טָאהעג ,ַאלודבַא רעד רעקיסקיוועג ןיילק ַא ןעוועג זיא רע

 ןעוועג זיא רע .סעציילּפ יד ןופ טייקלופ יד ךיוא ןוא טנרָאפ ןופ --- סרעקיוה

 עפרַאש ייווצ ןוא ּפָאק ןסיורג ַא טַאהעג טָאה רע .קילרַאק ַא ןופ רעכעה טשינ

 יו ,טייקלענש רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ןפָאלעג ןענעז סָאװ ,ןגיוא עניורב

 ,ףיול-טעוו ַא ןיא עטייווצ סָאד ןגָאינָא ןלעוו טלָאװ גיוא ןייא

 טולב ןייז ןיא טָאהעג טָאה רע .רעליופ ןייק ןעוועג טשינ רע זיא דָארג

 טָאה רע ןוא ןטסלענשמַא יװ ץלַא ןּפַאכוצנײרַא שינעדיז א ןוא שינעכָאק א
 ,טריפעגסיוא סָאד

 -בייוו ןצנַאג םוצ ?לכב ןוא רעבייוו וצ ןליוורעדיוו ַא טַאהעג טָאה רע
 זייוודניק ןופ טָאה רע סָאװ םעד ןופ סָאד רעכיז ךיז טָאה ןעמונעג .ןימ ןכעק

 ,לייה ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .בייל ןטלּפירקרַאפ ןייז בילוצ ןטילעג ןָא

 ךיז טיירּפש טייז רענעי ףיוא ואוו ,גרעב-סַאלטַא יד סנסופוצ בורג ַא ןיא יצ

 ןייז סָאװ ,רעדניק עטּפָאכ ַא ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ַארַאהַאס יד סיוא

 ןופ טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג טָאה ,רעקיוה ַא ךיוא ןוא ךוטסַאּפ ַא ,עטַאט

 ,רעבייוו ענייז
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 ןוא גָאט ךיז טרעגלַאוװעג ,ךוטסַאּפ ַא ןעוועג טייהרעניילק זיא ַאלודבַא

 עטלייצעג סרעטָאפ ןייז טיהעג .ןזדלעפ ןשיווצ ,גרעב יד ,ןיא ,דלעפ ןיא טכַאנ

 טלוצרַאפ טשינ ןלָאז ייז ,רעבלעק עכעלטע ןוא ןגיצ ,ךעלסּפעש עכעלטע ,ףָאש

 וצ גרעב יד רעביא ךיוה ןייז ןופ ּפָארַא ךיז טזָאל רע ןעוו ,רעלדָא ןופ ןרעוו
 .ןייּפש ןוא ביור ןעניפעג

 ןטימ ןיא סָאד זיא ןעוועג .ַאלודבַא ,גנואעז ַא טַאהעג לָאמנייא רע טָאה

 -ַאב םיא וצ ךיז טָאה סע ןוא ?מירד ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא זיא רע ,גָאט ןלעה

 סעּפע ןוא ףָאלש ןופ טקעוועג ,ןיילַא איבנ רעד יוװ רערעדנַא ןייק טשינ ןזיוו

 יי .טקעוורעד טשינ

 ; ַאלודבַא ןקידרעקיוה םעד וצ טגָאזעג טָאה דעמכַאמ ןוא

 טלעוו רעד ןיא ןזָאל ךיר וטסלָאז גָאט ןופ ךָארבּפױא ןטימ ךיילג ---
 ,ךוטסַאּפ א ןייז וצ ןריובעג טשינ טזיב וד .ןריפ ךיד טעוװ טניוו רעד .ןיירַא

 | .ץנירּפ ַא רָאו

 ַא טימ ףָאלש ןופ ןעמוקעגפיוא ַאלודבַא זיא רעטרעוו עכלעזַא טרעהעג

 טיהענּפָא טשינ ,ןטלַאּפש עֶלַא ןיא איבנ םעד טכוזעג טָאה רע .יירשעג סיורו
 םעד רעמ ןענופעג טשינ ןוא רעטָאפ ןייז ןופ ןניצ יד ןוא ףָאש יד גָאט םענעי

 .איבנ

 טּפַאכעגפױא ןוא טזָאלעגּפָארַא טכַאנרַאפ םענעי ךיז טָאה רעלדָא ןַא
 רעד טימ קעװַא ןוא טיהעג טָאה ַאלודבַא סָאװ ןגיצ עדַאטס רעד ןופ ענייא

 ןופ ןכייצ ַא ןעזעג ַאלודבַא טָאה םעד ןיא ךיוא .ןטייקכיוה-ןעלמיח יד וצ ביור

 טמיטשַאב זיא רע רָאנ ,ךוטסַאּפ ַא רַאפ רעמ טשינ םיא ליוװ ןעמ זַא ,ןַאללַא

 .ץנירּפ ַא ןרעוו וצ ןוצר סַאללַא ןופ

 ,ןגָאז םיא טלָאװעג ,קערש ןוא .ןייוועג ַא טימ .איבנ םעד טכוזעג טָאה רע

 ןופ םענייא ןוא טנרָאפ ןופ םענייא ,סרעקיוה ייווצ טָאה ,אלודבַא ,רע זַא

 ַא ןרעו ןוא ןיירַא טלעוו רעד ןיא ןזָאל ךיז רע ןעק ױזַא יו טנייה ,ןטניה

 ןזומ ןצנירּפ זַא ,טסואוועג טָאה גנוי-ךוטסַאּפ רעמערָא רעד וליפא .,ץנירּפ

 ןעק יװ טנייה .זדנַארב ןופ ענעסָאגעגסױא יוװ עכיילנ ,סרעּפרעק ענייש ןבָאה

 -סיוא ןרעטיב ַאזַא טימ ץנירּפ ַא ןרעוו יוװ ךַאז אזַא ןופ ןטכַארט וליפא רע

 זיוה ןדעי ןופ ןביירטרַאפ םיא טעוװ ןעמ ,ןכַאל םיא ןופ טעוו טלעוו יד ? ןעז

 ,ייוצ טשינ ,ןצנַאג/א םערַאה א ןבָאה ךָאד רע זומ ץנירּפ א סְלַא .ףיוה ןוא

 -יזיר ייווצ טָאה ,ַאלודבַא ,רע ןוא ןזייּפש רע ףרַאד רעבייוו טימ טלעוו ַא רָאנ

 עטסניד סָאד יוװ ןֶא ךיז טרעה ,קישטיווק ןוא ןיד זיא עמיטש ןייז ,סרעקיוה עק

 םגה ,טשינ ךיוא םיא ןסקַאװ םינּפ ןפיוא רָאה ןייק ןוא ,יורפ א ןופ ?כלוק

 לטלעוו ןקיזָאד םעד ףיוא ןעגנַאגענּפָא רָאי ןצעביז דלַאב ןיוש זיא אלודבַא רע
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 פקיטש קירעביא ןייק לָאמנייק ,לייה רעד ןיא ןטַאט םייב רָאי ןצעביז ,ָאד
 ,טַאז רעד וצ טיורב

 טשינ טכַאנרַאפ םענעי טָאה ,אלַאגזוב רָאד ןופ ךוטסַאּפ רעד ,ַאלודבַא
 ,ןעזענ טשינ רעמ ןיוש רע טָאה איבנ םעד .ךיז טימ ןוט וצ סָאװ טסואוועג
 .ןגיוא יד ןופ ןדנואוושרַאפ ןוא טכוזעג םיא ןטלַאּפש עלַא ןיא

 רעד .טקוצרַאפ ןרָאװעג זיא גיצ ַא .םיהַא ןייג וצ טַאהעג ארומ טָאה רע
 ןופ רע טעוװ םינּפ ןופ טוה יד ,בייל רעקיטש ןסייר םיא ןופ טעוװ רעטָאפ
 לָאז רע ,ץלָאה קיטש ַא טימ ןגָאלש ןוא ןדניבוצ םיוב ַא וצ ,ןדנישּפִא םיא
 .גיצ יד ןעמענּפָא ןוא רעלדָא םעד ןגָאיכָאנ

 ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ןוא זדלעפ ַא ןופ טלַאּפש ַא ןיא ןכָארקרַאפ זיא רע
 .ןייוועג סיורו

 מרעקַאלפעג דלַאג ןקימַאלפ ןיא ,טנערבעג ןבָאה גרעב יד ןופ ןציּפש יד
 ,רעליטש ךָאנ ליטש ,ךעלעמַאּפ ךיז ןשָאלעג ןוא

 ,יולב ןוועזָאר קיטכיזכרוד ַא ןיא טליהעגנייא ןרָאװעג זיא טלעוװו יד
 רע טעװ רשפא ןוא ארומ רַאפ טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה ַאלודבַא

 .רערעזדנוא טלעוו רעד ףיוא ןייז טלָאמעג ךָאד ןעק ץלַא .ןזייװַאב רעדיוו ךיז
 סנייא טעילוטעג ךיז ןבָאה ןגיצ ןוא רעדניר ,ףָאש עדַאטס עניילק יד

 -טכַאנ ףיוא ןריפ םייהַא ייז לֶאז רע ךוטסַאּפ ןפיוא טרַאוועג ,ןרעדנַא םוצ
 ,געוו םעד טזייוו טייקיטכיל יד ןעוו םייהַא ייז רע טביירט לָאמ סעדעי .רעגעל
 ,םירעדעג יד ןיא טקינייּפ רעגנוה ַא ןוא טלַאק ,רעטצניפ ןוא יולב זיא טנייה
 דלַאב טעוװ גנוקוצרַאפ ַא .רעקרַאטש טרעוו לַאקַאש ןופ רעמָאיעג סָאד ןוא
 .ןעמוק

 סע סָאװ ,ןטַאט ןרַאפ.ארומ סיוא טרירעג טשינ ךיז טָאה רעבָא ַאלודבַא
 -סייא םיא ןלעװ רעבייוו ןוא ץנירּפ ַא ןרעוו וצ קערש יד ןוא גיצ ַא טלעפ
 | ,ןדיימ

 רע טָאה טָא .ףרָאד םענעגייא ןיא רעבייוו ירד סיוא םיא ןדיימ טָא
 ןבלעז םעד ןיא טניואוו סָאװ יד ,ַאטימַאס עניילק יד ןשוק טלָאװעג טלמונַא
 רעד ,טפיטש ןוא טכַאל אטימַאס יד ,טקיטכענ ַאלודבַא רע ואוו עלעקזייה

 ךָאנ ךָאד זיא יז .רעבייוו סנטַאט םייב יוז ױזַא רעכיוה ַא ריא ייב זיא םעזוב

 ןיא עטליהרַאפ-טשינ ַא יז טעז רע ןעוו ,ריא ייב ןענערב ןקַאב יד .גיצ עגנוי א
 םיא טפור ,םיא ןופ,טכַאל יז .רעכיט ןוא סעטכַאלּפ ,רעכיט ןוא ןרעיילש יד

 סָאלודבַא ,ןייז ףיוא ןטייר טנעקעג טלָאװ יז זַא ,טגָאז יז .ןעמענ ענדָאמ טיפ

 ןופ גנַאגכרוד ןיא טּפַאכעג לָאמנייא יז טָאה רע .ןירַא למיה ןיא סרעקיוה
 ןגירשעצ ךיז יז טָאה ,טרעמַאלקעגנייא יז טנעה עקרַאטש ענייז טימ ןוא ףיוה
 .טנעה ענייז.ןופ ךיז ןסירעגסױרַא ,םיא ןופ טכַאלעג ןוא סקָא ןַא יו
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 ,רש ַא ןופ יוװ םיא ןופ ןכייוו ףרָאד ןייז ןופ ןדיומ ןוא רעבייוו עֶלַא
 | ? ץנירּפ ַא ןרעוו' ןופ ןעמולח רע ןעק ױזַא יו טנייה

 -רַאפ יולב רעד זיא רעטציא .גרעב יד ןיא ןלַאפענוצ זיא טנוװַא רעד

 | ,ץרַאװש ןפיט ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 רעזייב א ןעמוקעגנָא זיא רענייז רעטָאפ רעד .תולוק טרעהרעד טָאה רע

 ןוא טלייצעגרעביא ,עדַאטס יד ןפָארטעגנָא טָאה רע .ןייז וצ סרוד םיא טיירג

 יד זַא ,תולוק עכלעזַא טימ ןגירשעצ ךיז טָאה רע .ניצ ַא טלעפ סע זַא ,ןעזעג

 .שיראהעג ןוא זייב טרעפטנעעג קירוצ ןבָאה גרעב

 ןעיירשעג טימ ןלַאפעגפױרַא ןּוא ַאלודבַא גנוי ןייז טּפַאטרעד טָאה רע
 : ןקעטש-:גרַאב ןייז ןופ ּפעלק ןוא

 ! גיצ עטקעלפעג יד ,גיצ יד ---

 | .טקוצרַאפ יז טָאה רעלדָא ןַא ---

 -ןייא רע טָאה םעדכָאנ ,זייב ןוא דליוו ןגָאלשעג םיא טָאה רעטָאפ רעד

 טזָאלעגרעביא רע טָאה ןאלודבַא .םיהַא ךיז טזָאלעג ןוא עדַאטס יד טלמַאזעג

 .ךשוח םעד ןיא וליפא ךיז טקוקעגמוא טשינ ,גרעב יד ןיא

 רעטָאפ רער טָאה -- ! ןגיוא עניימ ןופ ןביירט ךיד טניוו רעד לָאז --

 ! גיצ ַא ןעגנערב טסעוװ זיב םייהַא ןעמוק רעירפ טשינ טסלָאז -- ןגירשעג

 ןרָאװעג ןריורפעג ,ןזדלעפ יד ןשיווצ טכַאנ רעביא ןבילבעג זיא ַאלודבַא

 ןלַאקַאש יד ןופ רעמָאיעג םעד ןופ קערש רַאפ ןעגנַאגעגסױא ןוא טלעק ןופ

 רעד ןיא ןייג ןעמונעג רע טָאה ,גָאט ףיוא ןעיולב ןעמונעג טָאה סע יוװ ױזַא

 .ןזָאלבעג טָאה םניוו רעד ואוו גנוטכיר

 ביל קידלּפירק ןייז ןיא ,קינייוועניא .טרעדנַאװעג רע טָאה טכענ ןוא געט

 .ץנירּפ ַא ןייז לָאמַא טעװ רע זַא ,םעד ןופ םולח רעד טעילטעג טָאה

 יד ןביוהעגנָא ןבָאה רעטציא ןוא .טָאטש ַא וצ ןנָאלשרעד ךיז טָאה רע |

 -עוש טימ םיוק .ןרעוו טכַאלעגסיױא ,טייקניירמוא ,ל?גָאװ ,רעגנוה ןופ תורצ

 -עג טשינ טָאה רע .טרענרעד ךיז רע טָאה ,תואשמ ןּפעלש ןופ טעברַא רער

 רע ,ייז וצ גנוטסולג ןייק טשינ ןוא רעבייוו ןייק וצ שינעפרעדַאב ןייק טַאה

 רעד .תמא ןַא ףױא ןוא הבשחמ רעד ןיא ךיז ןופ טגָאיעג ייז טָאה

 טעוװו רע זַא ,למירד םעניא טדערעגנייא לָאמַא םיא טָאה איבנ רעד סָאװ םולח

 ןוש טעװ ,ַאלודבַא : ןשָאלעגסיױא גנַאל ןופ ןיוש ךיז טָאה ,ץנירּפ ַא ןרעוו
 ּ .ןייז טשינ ץנירפ ןייק

 רעקינייר ,רעשַאוו-רעזעלג ןוא רעלעט סלַא ןטעברַא ןעמּוקעגנָא זיא רע

 .םי םייב טרַאה ,ַאקנַאלבַאסַאק טָאטש רעד ןופ זיױה-עפַאק ַא ןיא ןליד ןופ

 -עג זיא םינּפ ןייז .טייצ רָאי עכעלטע טרעטצניפעגּפָא רע טָאה טרָאד

 יר ,ןגױצרַאפ ףיורעד ךיז טָאה טייקכיילב ַא ,רעכעלנעמ ,ןסָאגעגנָא ןרָאװ
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 האנש ןופ לרעייפ ַא ןגיוא יד ןיא ,טעװעטרַאהרַאפ ןרָאװעג םיא ןענעז טנעה
 -ץג זיא טלַאטשעג סָאד ,ןּפיל יד וצ זיב עכעלגנעל ַא זָאנ יד ,טּפַאשגולק ןוא
 ,רענעּפמורשעגנייא ןוא רענעלק ןרָאוװ

 ייב זיא לכלוק סָאר ןוא ןסקַאװעג טשינ ץלַא ןבָאה םינּפ ןפיוא רָאה ןייק
 | ,רעניד ןרָאװעג םיא

 -עג חוירב טלָאװ רע ןוא םירס א זיא ַאלודבַא זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא
 רעטיה סלַא רָאנ ץנירּפ סלַא טשינ ,ןיירַא ץַאלַאּפ סנַאטלוס ןיא ןעמוקנָא טנעק
 .ץַאלַאּפ סנַאטלוס ןיא טדליגַאב טרעוו רע יו ַאזַא .םערַאה ןופ

 .טניימעג עלַא ןבָאה ױזַא ,טדערעגניירַא טניירפ עטוג םיא ןיא ןבָאה ױזַא
 טגָאז ױזַא -- טלעוו רעד ןיא םורַא לָאמעלַא טזיירק תועט ַא ? ןעד סָאװ רַאנ
 .סירס ןייק טשינ רע זיא רשפא .תועט ַא --- ץעגרע ןעמ

 ערעדנַא טָאהעג טָאה רע ,ןרעה טלָאװעג טשינ םער ןופ טָאה ַאלודכַא
 רעטָאפ םעד ןפיוק .ךייר ןרעוו וצ טכַארטעג טָאה רע .סעיציבמַא ןוא רענעלּפ
 עטַאט רעד ,ןעז רע לָאז ,חילש ןלעיצעּפס ַא טימ םייהַא ןקישּפָא יז ןוא גיצ א
 א ערַאטס ַא רָאנ גיצ ןייא זיולב טשינ .ןוטפיוא ןעק ַאלודבַא סָאװ ,רענייז
 . .ןקיש םיא רע טעוװ עצנַאג

 טימ ןעמוקעגרעטנוא עלעסיבַא םעד .ןשטנעמ טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע
 ,תרשמ א ןייז ןופ טייצ רעד ךרוד .?גניצ ןייז טימ ןוטעג טעלג א םעד ,הפינח
 -ענ ,ןדייר טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה רערעקרַאפ-טסימ ןוא רעשַאוו-רעלעט ַא
 .טלעוו ַא ןעמוקייב טנעקעג דייר טימ טָאה ןוא לגניצ ןפרַאש רעייז ַא ןגָארק

 ,דרעווש ַא ןופ ףרַאש יד יו ןעוועג םיא ייב ןענעז דייר יד
 .טרעטלעעג ךיז טָאה רע

 ןוא רעקרַאטש גָאט ןדעי ןרָאװעג םיא ייב זיא רעבייוו וצ ענייז האנש יד
 טָאה ,ןטיג-טשינ ַא ןופ יו םיא ןופ ןפָאלטנַא ןענייז עלַא יו ױזַא .רעכעלנייּפ
 ,ּויִז --- וצ םיא ןיא ןסָאגעצ ךיז טָאה סָאה ַא .טַאהעג טנייפ ייז רעבירעד רע

 .טלעג וצ טפַאשביל סיורג ַא טרעלַאלפעצ םיא ןיא רעבירעד ךיז טָאה סע
 ןיא טנוח א יו טבעלעג טאה רע .ןייב רענעקורט ַא יו גרַאק ןעוועג זיא רע
 -ןענַאיװ --- טיוה יד ,טלצנורעג ןרָאװעג זיא םינּפ סָאד .רעגרע ךָאנ ,עדוב רעד
 ןרָאװעג זיא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,בייל ןפיוא ֿלטייב רעד ,בלעג ןוא קיד
 0 | - ,ענרעבליז ןוא ענרעּפוק --- ײלרעלַא תועבטמ טימ לופ

 -ַארַא עקידנרעדנַאװ עכעלטע טימ ןגָאלשעגפיונוצ ךיז רע טָאה לָאמנייא
 ,עקיבױלג ןעוועג ןענעז רעלגָאװ יד .דנַאל ןרעביא ןעלגָאװ ןעמונעג ןוא רעב
 ןבעגעגּפָא ןגָאטרַאפ יד ןיא .רעניד עיירט ןעוועג ןוא ןטָאבעג סַאללַא טיהעג
 ,טייצ ןיא הליפת יד -- ןטכַאנרַאפ יד ןיא .טייצ ןיא הליפת יד

 יד ןופ ,גרַאב וצ טָאטש ןופ ,טָאטש וצ ףרָאד ןופ טרעדנַאוװעג ןבָאה ייז
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 טכוזעג .טשרָאפעג ןוא טקעמשעג ַאלודבַא טָאה םוטעמוא .ןלייה --- וצ גרעב

 -עג טנעקעג טשינ טכייל ױזַא ןוא בייל קידלּפירק ןייז רַאפ חחונמ-םוקמ ַא

 | .ןעניפ

 טגיל סָאװ ,יפַאס לטעטש םעד ןיא ןגָאלשרעד ךיז ייז ןבָאה לָאמנייא זיב

 עשיטנַאמָאר טימ לופ לטעטש ַא ,ןַאעקַא ןשיטנַאלטַא ןופ גערב םייב טרַאה

 ,ןעגנוטסעפ ןוא ןטעשטעמ ,ןדיי ןוא רעבַארַא : ןשטנעמ עקיאור ,ןטייקנייש

 -ער ןוא ןָאיגעל ןדמערפ ןופ רענלעז ,רעכַאמ-ףושיכ ןוא רעגניװצַאבדןעגנַאלש

 יר ןיא זיב ןצתופ ןופ רעטלע ןיא ןעיורפ-ןסַאנ רַאפ ןלַאטרַאװק עטריוורעז

 ,עמעװעלַאבעצ -- ןוא עמורפ ,עקיבולג-טשינ ןוא עקיבױלג ,רעקיצפופ עכיוה

 ןעמוקעגנָא ןענעז רערעדנַאװטימ ענייז טימ ַאלודבַא ןעוו גָאט םעד ןיא

 ךַאנ ןעװעג זיא סע .גנוציילפרַאפ ַא ןעוועג טרָאד זיא ,לטעטש םעד ןיא

 ןרָאװעג זיא לטעטש בלַאה א .סנגער ןוא ןטניוװ-םערוטש ןופ געט עכעלטש

 ךיז ןבָאה סָאװ סעילַאװכ עזייב יד ןופ ,ןסוגסיוא-םי יר ןופ טקנעוושעגרעטנוא

 יד .ןעיירעפייפ עקידהמיא ןוא רעדליּפעג טימ סױרַא טעב-םי םעד ןופ ןסירעג

 יד רעדָא ,ץלָאה ןופ טיובעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,םי ןופ גערב םייב רעזייה

 ןרָאװעג ןענעז ,טייל עקידנרעדנַאװ ןוא רעשיפ יד רַאפ ןצונ סָאװ ךעלדייב

 ןופ םיוש םעניא ןרָאװעג ןגָארטעגקעװַא ןוא סעילַאװכ יד טימ ןסירעגטימ

 | .ךלעדנעפש יוװ טניוו

 .ןרָאװעג בורח זיא לטעטש בלַאה ַא --- דליב קידחמיא ןַא ןעוועג זיא סע

 -ָארבעצ ךעלקיטש ןגָארטעג ןרעסַאװ עקישַאר ןיא ךיז ןבָאה ןסַאג יד רעביא

 -רעייפ ַא ןופ ןליוק ,לוטש ַא ,טעב ַא ,ךַאד רעקיטש ענעסירעגּפָא ,לבעמ ענעכ

 םעד ןופ טנייוועג ןבָאה ןשטנעמ .ןוה עטקילפעצ ַא ,ץַאק עטרגּפעג ַא ,ּפָאט

 .טנורגּפָא ןַא ךיז רַאפ ןעזעג ןוא קילגמוא ןסיורג

 ןופ טקייוװעגכרוד ןעוועג זיא רע .ןעמוקעגנָא טרָאד ַאלודבַא זיא דָארג

 טשינ ,טפַאשגרַאק ןופ טעקַאצ ןוא סעװרָאב ,ןרעדנַאװ ןופ דימ ,ןגער ןוא טלעק

 "עג טָאה תועבטמ רעבליז טימ לטייב רעד רָאנ .ןסערעד טשינ ןוא ןפָאלשרעד

 "יטשרוד ןוא עקירעגנוה ןטכירפיוא טנעקעג טלָאװ רע .בייל ןייז ףיוא טרעווש

 .רעסַאװ ןוא זייּפש ןפיוק טנעקעג ,ךיז ייב טָאה רע סָאװ טלעג םעד טימ עק

 "רעד ךיז רע ןעק טָא :חומ ןיא םיא ןוטעג ץילב ַא קנַאדעג רעד טָאה

 טָאה .ץנירּפ ַא טשטנעב ןעמ יװ ןשטנעב םיא טעװ ןעמ .ץנירּפ ַא וצ ןביוה

 .םעד וצ ןייגרעד טעוװ רע זַא ,למירד ןיא טגָאזעג םיא איבנ רעד לָאמַא ךָאד

 וד זַא :ןטשרע םעד ןגָאלשעגקירוצ קנַאדעג רערעדנַא ןַא רעבָא טָאה דלַאב

 וד ןוא ייווצ רעדָא גָאט ןייא טַאז ןייז עסַאמ יד טעוװ ,ןלייטנייא ץלַא טסעוו

 ! ןייז וטסעוו רענעריױלרַאפ ַא .ןבעל עצנַאג סָאד ןרעגנוה טסעוו

 ךיז ,בייל ןייז ןופ לוק ןטייווצ םעניא טרעהעגנייא ךיז טָאה ַא?ודבַא
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 טָאה סע .,ךיוב ןייז ףיוא טרעווש סָאװ ,?טייב םעד ןופ ןסיוו טכַאמעג טשינ

 רע ןעק ָאד זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע .ןרעדנַאװ וצ רעטייוו טסולגעג טשינ םיא

 םתפ רעדָא ,רעייפ א ךָאנ ,גנוציילפרַאפ ַא ךָאנ לייוו ,טלעצעג ןייז ןנָאלשפיוא

 ןכַאז ןייטשרַאפ וצ שרעדנַא ,ןעז וצ שרעדנַא ןָא ןשטנעמ ןביוה קילגמוא ןַא
 .רענעש ןבעל ?סיב רעייז ףיוא ןעיוב ןוא

 "עג זיא רע .ַאלודבַא רעקידרעקיוה רעד ,טרַאנעגּפָא טשינ ךיז טָאה רע

 -עגנייא עלעסיבַא ךיז טָאה גנוציילפרַאפ יד .יפַאס ?טעטש םעד ןיא ןבילב

 ןבָאה ןשטנעמ יד ,ךעלטעטש ערעדנַא ןופ ףליה ןעמוקעג זיא סע .טליטש

 לייט ,טעברַא וצ לייט ,ןעגנוקיטפעשַאב ערעייז וצ ןעמונעג ךיז זייווקיצנייא

 ןריטרָאּפסקע ןוא גנַאפ-שיפ וצ ערעדנַא ,לדנַאװ-לדנַאה וצ לייט .יירעלטעב וצ

 טימ ,טשינרָאג טימ ביֹוהנֶא ןיא .זיוה-עפַאק ןיילק ַא טנפעעג טָאה רע .שיפ יִד

 ןעקנַארטעג ןוא ךעלכעלעש עכעלטע ,ליד רעטמורקעגסיוא ןַא ,טנעוו עקידייל

 .עװַאק ןוא ייט ןופ

 סָאװ רעד ,רעיינקידייל יד טשרעוצ .ןעמוקניירַא ןביוהעננָא טָאה ןעמ

 טשינ ןבָאה יד ,טייקיאור רעשיאָאטס ַא טימ ?יד ןפיוא גָאט ןצנַאנ ַא טציז

 ןיא טשינרָאג ייז ףיוא טרַאװ סע .ןעמייה ערעייז ןיא ןקיטעּפשרַאפ וצ סָאװ

 ענעסירעצ ַא ,בייל ןפיוא דנב עטלעמױכעגּפָא סָאד ןגָאמרַאפ ייז .ץעגרע

 -רעדניא .סיפ יד ףיוא סעשטּפַאל רָאּפ ַא ,שוברַאט ןטרעדיונקעצ ַא ,עיַאכַא

 םייב ,ּפָאט-רעייפ םייב ןעווערָאה רעבייוו יירד רעדָא ,ייווצ רעדָא ענייא ,םייה

 ...ערעדנַא ייב ןטעברַא ,רעמַאק ןיא ,?זייא

 ןוא יורטש ?סיבַא ,רענעלעג ןופ ּפָארַא םיא סע טביירט ןגרָאמירּפ םעניא
 טשינ לָאז ןעמ זַא ,שמשמ סַאללַא ןופ ףור םוצ וצ ךיז טרעה ,סעטַאמש רַאּפ ַא

 .חליפת רעד וצ ןקיטעּפשרַאפ

 ,טסיירט ןייק טשינ ,ןבעגעג טשינרָאג לָאמנייק םיא טָאה טָאנ ןייז ַאללַא

 ןטלעז ,טייקליואוו ןופ גָאט ןקיצנייא ןייק טשינ ,דיירפ עקירעביא ןייק טשינ

 וצ טייקכעלגעמ יד טָאהעג רע טָאה ןטלעז ,טעז רעד וצ ןסעגעגנָא ךיז רע טָאה

 .עליגרַאנ עטּפָאטשעגנָא ןַא טַאהעג ןטלעז ,סּפעש םענעגייא ןַא ןבָאה

 -ַאב וצ ןרָאי טעװערָאהעג רע טָאה ייווצ רעדָא ,בייוו ַא ךיז ןפיוקוצנייא |

 ענדיב ןייז רַאפ ,םיא רַאפ יז טעברַא טנייה ,רכש םעד רעטָאפ ריא ןלָאצ

 עלעּפעט םעד רַאפ ףרַאד רע סָאוו תוטורּפ עכעלטע יד רַאפ ןוא שינעמוקסיוא

 ןהעש ליד םענרענייטש ןפיוא ןציז ןענעק לָאז רע ,ןַאלודבַא ןלָאצַאב וצ עווַאק

 ךיור םעד ןעיצ ,סעטַאיּפ יד ןצַארק ,תוישעמ ךיז ןלייצרעד ,ןעמולח ןוא ,עצנַאג

 ןגעוו ,רעטעוװ ,רעבייוו ןגעוו ,תוחור ןוא םידש ןנעוװ ןדייר ,עקלויל רעד ןופ
 | .טימעג ןוא גנוצ ןרַאפ טוג ןענעז סָאװ ,ןתוליכר םתס ןוא קרַאמ

 ,רעציזַאבידרע :רעבַארַא ערעדנַא ?סיבַא ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה סע
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 רעלדנעה ,םירָאמזעלק ,םילכ קימַארעפ ןוא ּפעט ןופ םירחוס ,רעפיוקפיוא-שיפ

 -וַצַּפֶא טייצ ןעמונעג ךיוא ךיז ןבָאה עקיזָאד יד .ךיז טזָאל סע סָאװ ץלַא ןופ

 ַא ןענינרַאפ ךיז טנעקעג ,טלעג רעמ ?סיבַא ןבעגעגסױַא ,עצנַאג ןהעש ןציז

 -ַאב ךעלזיפש ףיוא טיירגעגוצ טָאה ַאלודבַא סָאװ .,סּפעש ?קיטש ןטָארבעג

 -עג טימ טלעוו ַא ןוא סעלעביצ ,לבָאנק ,סרעפעפ ענירג ןוא עטיור טימ טיילג

 "וירפ עלעסיבַא ןעגנערבניירַא לָאז ןעמ זַא ,טגנַאלרַאפ ןיוש ןבָאה ייז .ןצריוו
 .זיוה-עּפַאק םעניא ַאְד טייקכעל

 ןעק סע .טפעשעג ןייז רַאפ טייקכעלנעמ עסיורג ַא ןעזעג טָאה ַאלודבַא

 .ץנירּפ ַא . ...ַא ןייז לָאמַא ךָאנ ךָאד ןעק רע ןוא ןסקַאװ
 ןייז טרעסערגרַאפ רע טָאה ןיולב טשינ .טליּפשענוצ םיא טָאה ?זמ סָאד

 טימ ךעלשיט עטצינשעג טלעטשעגניירַא ןוא טנעוו יד טריצעגסיוא ,זיוה-ייט

 ,ענעײלעצרָאּפ ןוא ענרעזעלג םילכ טכַארבעג ,עניב ַא טלעטשענפיוא ,קנעב

 ענייז ןָא ןנָאלש סָאװ טסעג יילרענעדישרַאפ יד רַאפ עקימייל ןוא ענעדרע

 טעטש ערעדנַא ןופ ןעגנערבוצּפָארַא ןביוהעגנָא ךיוא טָאה רע רָאנ ,ןלעווש

 -נעט ,סעקרעפערט ,סנירעגניז ,םירָאמזעלק .רעגניװצַאבדןעגנַאלש ,סנירעצנעַמ

 ךיז ןבָאה סָאװ סנירעצנעט ןוא ןטעינַאטסַאק ןוא ןענירובמַאט טימ סנירעצ

 ,טייקדליוו זיב רעקוקוצ עלַא טפושיכרַאפ ןוא ץנַאט-ךיוב ַא ןיא טזָאלעגקעװַא

 .רבד-םש ַא ןרָאװעג זיא ןקידרעקיוה םעד ַאלודבַא ןופ זיוה-עפַאק סָאד

 .רעיוט ןוא ריט ךרוד סע טייג ,וצ טליּפש ?זמ סָאד זַא

 -עגסיוא עלעסיבַא טלַאטשעג סָאד ,רעלופ ןרָאװעג םיא זיא םינּפ ןייז

 ,רעטציּפשרַאפ ןוא רעפרַאש סרעקיוה יד ,טכיילג

 ירָאפ סאיבנ םעד טימ ןוא ףפליה סַאללַא טימ ןעוועג סע זיא רעכיז ןוא

 ; לָאמַא ןטייוו םעד ןיא ןעגנוגָאזסױא

 טָאה ,רעטכָאט סרעשיפ םעד ַאפפַאטסומ ,יפַאס ןופ ַאמילוס ענייש יד

 ןקיש לָאז רע ,רעטָאפ ריא ןופ סיפ יד וצ ןלַאפעג ןוא טבילרַאפ םיא ןיא ךיז

 . טיירג זיא יפַאס ןופ םולב ןדעדןג יד זַא ,ןגָאז םיא ןוא ןַאלודבַא וצ םינכדש

 ןכיילגסיוא ,ביוטש ןופ סיפ יד םיא ןשַאװ ,רענעלעג ןייז ןלייט ליוו ; םיא רַאפ

 יד ןכָאק םיא רַאפ ןוא ּפָאט-רעיײּפ םעד ןזָאלבפיוא ,רעגעלעג סָאד םיא רַאפ

 ןוא ןליוא טימ רעמיצ ןייז ןרעכיור ,טסולג ץרַאה ןייז סָאװ ,םיפכאמ עטסעב

 יד ,ייז ןלָאז .ןשינעגָאזצ ןוא ןכַאז עטוג טימ טלעוו ַא ךָאנ ןוא ןצריוועג

 סַאללַא טימ טעװ רע .ןרעגעצ טשינ רע לָאז ןוא .ןַאלודבַא ןסיוו ןזָאל ,םינכדש

 .ןוז רעד רעטנוא שטינעמ עטסכעלקילג רעד ןייז ןוצר

 -ילוס רעטכָאט ןייז ןופ דייר יד טרעהענוצ טָאה רעשיפ רעד ַאפפַאטסומ

 רעבלעז רעד ןיא .טונימ עקיצנייא ןיק טרענעצעג טשינ טָאה רע .ַאמ

 סָאװ רעד ,ןכדש ןשיבַארַא םעד ןיסַאכ טכוזעגסיוא רע טָאה ,העש רעבלַאה
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 רע .דיירפ ןופ דייר עדייב וצ טדער ,לדיימ ןוא רוחב ןשיווצ טלדנַאהרַאפ

 טלעטש .רענעט ןוא ןברַאמ עטסנעש יד טימ טפנוקוצ יד ןוא טלעוו יד טלָאמ

 סױרַא טזָאל ,עליגרַאנ ןייז קיאור טרעכיור רע .טרָאװ ןייק רַאפ ּפָא טשינ ךיז

 יד ?טייב ןופ סױרַא טמענ רוחב רעד זיב ,טדער ןוא טדער ןוא ךיור סנקלָאוװ

 -עג סָאװ ,סטוג ןוא בָאה ?סיבַא רעדָא ,טגָאמרַאפ רע סָאװ תועבטמ עכעלטע

 -נוא ןענוז ןכָאנ טכַאנרַאפ ןבלעז םעד ךיז טזָאל ןוא ץיזַאב ןייז ןיא ךיז טניפ

 ,לדיימ רעד ןופ זיוה םוצ גנַאגרעט

 ,ןיסַאכ ןופ ליומ ןיא ןלַאפעגניײירַא לָאמנייא .סיוא ?לָאמעלַא טריפ ןיסַאכ

 ,רעלדָא ןַא ןופ רעדָא ,בייל ַא ןופ ליומ ןיא יו ױזַא זיא ,יפַאס ןופ ןכדש םער
 טעװ חלכ יד .הנותח ַא ןייז טעוו סע .רעצנַאג ןייק סױרַא טשינ ןיוש טסעוו
 טעוו רעקיוּפ רעד ,ןעיירק טעוו ןָאה ַא ,טכַאנייב ןתח םוצ לזייא ןַא ףיוא ןעמוק

 ,ןזָאלב טעוו קינטײּפמָארט רעד ,סענורטס יד ןעיצ טעוװ רעלדיפ רעד ,ןעלקייּפ

 םוצ ןריפוצ ןיוש יז טעוו ןעמ ןוא לזייא םענופ הלכ ירד ןעמענּפָארַא טעוװ ןעמ

 ,בייוו ןוא ןַאמ ?זמ טימ ןייז טעוו סע ןוא ןתח

 -עג ַא ,רעשיפ םעד ַאפפַאטסומ ּפָאק טימ טרעהעגסיוא ןיסַאכ טָאה טנייה

 -עג קיטסַאה טָאה רע .חומ סניסַאכ ןיא טציּפשעגנָא טרָאד ךיז טָאה קנַאד

 -עג ןוא טלזעלבעג טָאה רעסַאװ עסייה סָאד .עקלויל רעד ןופ ךיור םעד ןגיוצ
 .עקלויל רעד ןופ עלעּפעט םעניא טלזעלב

 סָאװ ,ןכדש סלַא ערעירַאק סניסַאכ ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע

 --- ַאמילוס ענייש יד :ןוטעג לקַאװ ַא קנַאדעג רעד ךיז טָאה חומ ןיא טרָאד

 -יוק ַא לכלוק סָאד ,רָאה קעל ַא ןָא םיא ייב םינּפ סָאד .ַאלודבַא ,רע ןוא

 ןדעי רַאפ ריירפ א ןייז ןעק ,ןערב ַא ֹויא ַאמילוס ? ױזַא יו טנייה ..סקישט

 ןייז ,ַאלודבַא רע ןוא ,ןַאטלוס --- םעד זיב דלעפ ןיא רעלטעב א ןופ ,ליבסנַאמ

 א ןופ טיוה רעקיטש יו --- םינּפ סָאד ,סרעקיוה ייווצ טימ טקעדַאב זיא בייל

 יו ,ַאמילוס .געוו ןייק טשינ סעּפע זיא'ס ? סָאד ךיז טרָאּפ ױזַא יו .םיוב

 ,דעמכַא ,גנוי סָאנלַאזַאפ ןדנילב םעד טימ ןוט וצ טַאהעג טָאה ,זיא יז ננוי

 .ןַאלודבַא ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה אמילוס ןוא ןדנואוושרַאפ זיא רענעי

 טשינ ,קנַאדעג ןייק טשינ ,טלעוו רעד ןיא ךַאז ןייק 4 ןעד סָאװ רָאנ

 טשינ ןריובעג ןרעוװו לַאפנייא ןייק טשינ ,גנונערנָא ןייק טשינ ,טרָאװ ןייק

 -עג אזַא זַא טנייה .ןַאללַא ןופ ןליוו םעד ןָא ץרַאה ןיא טשינ ןוא חומ םעניא

 טימ לופ זיא ץרַאה ריא ןוא חומ סַאמילוס ןיא ןרָאװעג ןריובעג ָאי זיא קנַאד

 -נײרַא ןיסַאכ רע הרַאד סָאװ ,ןקידרעקיוה םעד ןַאלודבַא וצ ןשינעטסולג
 .דניז ַא ךָאד זיא סע ? ןטכַארט

 -- רעטרעוװ ענייז טלייצעג ַאפפַאטסומ טָאה --- ךיא ןיב ןעמוקעג ---

 סָאװ ,טלעג ןופ טייקיריג רעד ךרוד ןבירטעג טשינ ןוא ןליוו ןיימ ןופ טשינ
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 ליוו יז .טכענ יד סיוא טנייוו ַאמילוס ?ייוו ,ךיא ןיב ןעמוקעג ,טָאה ַאלודבַא

 טָאג ןופ ןרָאװעג טקישעג זיא ,יז טגָאז ,רע ,ןרעדנַא ןייק טשינ ןוא םיא רָאנ

 -רוד םעד יו יױזַא .םיא ןיא ןעגנַאהעגנָא ןגיוא עריא טָאה יז ןוא ,יפַאס ןייק

 -- רעד וצ רעגניז םעד .טולב -- םוצ חצור םעד ,לַאװק םוצ טיצ ןקיטש

 ,םיא וצ ריא סע טיצ ױזַא ,ןעלמיה יד ןיא בעווש םוצ רעלדָא םעד ,טיילפ

 . . . ןַאלדבַא

 -עג ךיוא ןוא עליגרַאנ יד קיטסַאה ןגיוזעג ,ןוטעג ץכערק ַא ןיסַאכ טָאה

 : לכש ןוא תעדה בושי טימ דייר ןלייצ ןעמונ

 וד יו טשינ ויא סע .ַאמפַאטסומ ,ןלעטשנגעק טשינ ךיז ןרָאט רימ ---

 טּפַאכעג טשינ ליוװ ,ךיז טלּפַאצ שינעפעשַאב סָאד ןוא שיפ ַא ןּפַאכ טסלָאװ

 ןופ זירּפ םעד ןעגנַאלרַאפ ןוא טיירג ןייז וטספרַאד .ַאמילוס ליוװ יז .ןרעוו
 ןייד ןיא ןלַאפנײרַא ןעק סע סָאװ ןענעכערַאב רעטציא טספרַאד .רחוסל-רבוע

 ןייק ריד טעוו רע .ןייב רעטנקירטרַאפ ַא יוװ גרַאק זיא ַאלודבַא .רעמַאקדץַאשש

 .ןבעגסױרַא טשינ טפַאז ןּפָארט

 ַאפּפַאטסומ טָאה --- ןוז רעד ןופ לַארטש רעטסנעש רעד זיא ַאמילופ --- |

 יױרג ןייז ןופ רָאה ערעטיש יד טּפוצעג ןוא רעטרעוו יד טלייצעג רעטייוו

 ייב ויא טיוה יד ,ןרעמוז ןצכעז ןייק ןעגנַאנעגכרוד טשינ ךָאנ זיא יז .?דרעב

 זיא זדלַאה רעד ,טכעה ַא ןופ רעבליז רעד יוװ ,רעייש ןיא ןעמיולפ יד יו ריא

 -עג ןוא טקָאטעג זיא יז .זדלַאה סניסעצנירּפ ַא ןופ טײקטַאלג יד ריא ייב

 טימ ,םיגונעת ןוא ןצייר עלַא טימ ,ןטסנעש ןוא ןטסעב סעֶלַא טימ טמערופ

 .ןעגנַאלרַאפ ערוכיש ןוא ןעגנוטסולג עלַא

 לָאז ,טוג ןכערַאב .ַאמפַאטסומ ,זיירּפ םעד ןגָאז רעטציא רימ טספרַאד --

 ךיז טעװ ?ודבא לייוו ,ךס ַא גנַאלרַאפ .חומ ןיא ןלַאפנײרַא טשינ תועט ןייק

 סע ךיז טעװ לענש ױזַא טשינ .לָאשגָאװ רעד ןופ ?לגניצ סָאד יו ױזַא ןעגניד

 ,ןכיילגסיוא

 ; דייר ןלייצ ןעמונעג רעטייוו ןוא טכַארטעג טָאה רעשיפ רעד ַאפּפַאטסומ

 קיצנַאװצ .זיוה ןיילק ןיימ רעביא ךַאד ַא ,ןעלזייא סקעז ,ןסּפעש סקעז ---
 סיורג ןיימ ןדײלקַאב וצ ןדנַאוװעג ענעלָאװ ,דייז ןוא טנווייל ,ךעלקיטש-רעבליז

 ןוא סיוא ןיילַא טשטעווק ַאלודבַא סָאװ סָאד ,ןייוו ךעלסעפ יירד ,דניזעגיזיוה
 .רימ רַאפ עליגרַאנ עיינ ַא

 : םיכסמ זיא רע זַא ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה ןיסַאכ

 -ענּפָארַא טשינ ןוא ןעגנורּפשעג ךיוה-וצ טשינ .זיירּפ רענייש א רעייז

 .קירעדינ ךיז טזָאל

 ,עיַאבַא עיורג ןייז ךיז ףיוא ןגױצעגפיורַא ןיסַאכ טָאה גָאט ןבלעז םעד

 עבושח א ןריפוצכרוד ךיז טיירג רע זַא ,גָאזנָא ןַא ןוא תובישח ןופ ןמיס ַא
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 .ןַאלודבַא ןופ זיױה-עמַאק םוצ ךיז טזָאלעג ןוא ךַאז

 טסעג ענייז טימ גָאט ןדעי ךעלנייוועג יו ןעמונרַאפ ןעוועג זיא ַאלודבַא
 סניסַאכ וצ טרעהענוצ ךיז רע טָאה ךָאד .טפעשעג ןופ םענרַאפ םעד טימ ןוא

 ,רייר

 .רעיוא סנשטנעמ זיא סע ןכלעוו ןופ טייוו ?קניוו ַא ןיא ייז ןבָאה טדערעג

 ףיוא .טייקטיור רעטנוצ ַא טימ ןרָאװעג ןסָאגעגנָא זיא םינּפ סַאלודבַא

 בייוו ַא ,רעטכָאט סַאפפַאטסומ ,אמילוס : טכירעג טשינ ךיז רע טָאה סעכלעזַא

 ןופ סעּפע ןוא איבנ םענופ טנַאה יד ןייז ןיוש זומ ָאד ! ָאה ,ָאה ? םיא רַאפ
 ואוו טרָאד ,למירד ןיא ,גרעב יר ןיא קירוצ ןרָאי ליפ ױזַא טימ גנואעז רענעי

 .ןסּפעש ןוא ןגיצ סרעטָאפ םעד טרעטיפעג ךיז ןבָאה סע

 טימ ןפורעגנָא ךיז טָאה בייל ןיא טרָאד ץענרע .טרעהעגסיוא טָאה רע

 .קערש ןוא טײקמערַאװ ַא טימ ,שינעבָאק ןוא שינעדיז

 ןיימ .טְלַא ןיוש ןיב ךיא .רעבייוו ןופ ןרעה טשינ ליוו ךיא ,ןיינ ,ןיינ ---

 ! ןיסַאכ ,בייוו ןייק טשינ .דימ ןרעוו סיפ עניימ ,טלצנורעג זיא טיוה

 יד טרוגעגנָא רע טָאה טקעמש סָאד סָאװ טימ ןעזעג ןיסַאכ ךָאד טָאה

 : ךייוו ןכַאמ ןייטש-?זיק ַא ןעק סָאװ ,ןושל טימ סױרַא ןוא ןדנעל
 ענייז טָאה ַאללַא ,לעווש ןייד ייב טגָאלש קילג ןופ העש יד ,ַאלודבַא ---

 ,ריד רַאפ ןבילקענּפָא ןדע-ץג ןופ המשנ עטסנעש יד ,ריד וצ ןדנַאװעגו ןגיױא

 עטסנעש עלַא .סיפ ענייד רַאפ רע טגייל טלעוו רעצנַאג רעד ןופ דיידפ יד

 ,ריד רַאפ טבלַאזעג יז ןוא בייל סָאמילוס ןיא ןבעגעגניײרַא רע טָאה תורצוא
 ,ץנירּפ ריא רַאפ עטלייוורעדסיוא ןַא טבלַאז ןעמ יי

 סעּפע .ךיילב קידָארומ ןרָאװעג ַאלודבַא זיא ,ץנירּפ טרָאװ סָאד טרעהעג

 ןייז ןיפ ,םוטכייר ןייז ןופ לקניוו םעניא ָאד ,ןנָאלשעגנָא ַאד רעדיוו ךיז טָאה

 טקעלּפטנַא םיא רַאפ טָאה איבנ רעד סָאװ ,גנואעז רענעי ןופ --- רעמַאקדזַאש

 וצ ןעלּפַאטש עכעלטע :;געװ ןטוג ַא ףיוא עקַאט ךָאד טייג ץלַא .דייר טימ
 ?עקַאט רשפא .ַאלודבַא ,ןעגנַאגעגּפָא ןיוש ךָאד רע וויא טייקשיצנירּפ ַא

 גָאט ןדעי טשינ ? הנתמ ַאזַא טנַאה רער ןופ ןזָאלסױרַא רע לָאז סָאװרַאפ
 .תונתמ עכלעזַא ןירַא טנַאה ןיא ריד ןעמוק

 ,רעּפרעק ןקידלּפירק ןייז ןכיילגסיוא ,,ןטסוה ,ןצכערק ןעמונעג טָאה רע

 ןיוש ןעקנוטעג ךיז ןבָאה ןגיוא עניימ .ַאמילוס ,רצוא ןַא עקַאט זיא יז ---

 סָאװ .גנוליהרַאפ יד ןעמונענּפָארַא טָאה יז ןעוו ,םינּפ ריא ןיא לָאמ עכעלטע

 ? רצוא םעד רַאפ ןלָאצַאב ךיא ףרַאד

 טגָאזעג םיא טָאה ַאטפַאטסומ סָאװ ,ןענעכערסיוא ןעמונעג ןיסַאכ טָאה
 רעגרַאק רעקיזָאד רעד ?ייוו ,החריט ןייז רַאמ גָאלוצ א טגיילענוצ ךָאנ ןוא

 סָאד זַא טנייה .תונכדש רַאפ רעדנוזַאב ןלָאצ ןלעו טשינ טעוװ ןַאמ-חרבח
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 ןרעוו ייז ןלָאז ןבירעצ ,;סרעקיוה יד רעטנוא ןדנוצעננָא ךיז טרָאד טָאה טויב

 -עטסולג ןופ רעייפ ַא טימ ןענערב ןגיוא ענייז ןוא ,רבדמ ןיא ביוטש רעד יו

 ! ןלָאצ רע לָאז ,זיא ,םי ןופ ןשינעפיט יד ןיא ךיז ייז ןלָאז ןליק ,שינ

 :רעטרעטיצרַאפ ַא ןרָאװעג טייקידלּפירק רעצנַאנ ןייז ןיא זיא ַאלודבַא

 יז .ןייז טשינ בייוו ןייק וליפא םיא טעוװ סָאװ ,בייוו ַא רַאפ ןגעמרַאפ ַאזַא

 םעד רַאפ .ץלַא סָאד ןוא סיוש ןייז ןיא ןעמערַאוװ עלעסיבַא טרָאד ךיז טעוו

 ...סנגעמהרַאפ טימ טלעוו אזַא

 סַאלודבַא .סייה זיא ןזייא סָאד .ןטכַארט טזָאלעג טשינ טָאה ןיסַאכ רָאנ

 ,טנערב סרעקיוה יד רעטנוא טולב סָאד ןוא טּפַאלק ץרַאה ןייז ,טנכער חומ
 לָאמ קיצעביז ןוא ןביז ןבעגקירוצ ריד טעוװ רע ,ןַאללַא ןופ חנתמ א --

 "רַאפ !ַאלודבא רעפטנע .קילג ןופ העש ןייד ןוא ןליוו ןייז זיא סע .ליפ ױזַא

 לווייט רעד זַא ,ךָאד טסייוו וד .טונימ רעקירעביא ןַא טימ טשינ קיטעּפש
 .סיוא זיא ,עגר ַא טימ וטסקיטעּפשרַאפ .ל?זמ ןדעי ףיוא טרעיול

 ןייק ןבענ טלָאװעג טשינ .ןעגניד ןוא ןעגניד ןעמונעג ךיז ַאלודבַא טָאה

 ןבעג טלָאװעג טשינ ;ןסּפעש ערַאד ףיוא ןענַאטשַאב ןיסַאכ זיא ,ןסּפעש עטעפ

 ךיז טָאה ןעמ .לוונייב ףיוא ןענַאטשַאב ןיסַאכ זיא ,דנַאװעג םענעלָאװ ןייק

 טגײלעגנירַא ךיז טָאה ןעמ .טרעהעג ןבָאה ןרעיוא .טכַאנרַאפ זיב ןעגנודעג

 . .ו. ןוא .םידדצ עדייב ןיא

 זיוהדייט סַאלודבַא ןיא .רעטעּפש םישדח יירד טימ ןעוועג זיא הנותח יד

 עיינ ַא ןוטעגנָא טָאה ַאלודבַא,.ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג טכַאנ ענעי ןעמ טָאה

 ,לויט ןרעטיול ןופ שוברַאט ןקיזיר ַא ,ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד .עיַאבַא

 ןוא ןיילק רעייז ןעזעגסיוא טָאה רע .דלָאג טימ עטקיטשעג ןלַאדנַאס ןוא

 "רַאפ רע זיא לָאמ סעדעי .ןעזעגסױרַא םיוק ןומה ןיא םיא טָאה ןעמ .קיצניוװ

 ,ןרָאװעג ןריול

 טלעוװ ַא ןעגנוזעגסיוא ןוא טליּפשעגסױא ןבָאה יּפַאס ןופ םירָאמזעלק יד

 .םינונינ טיִמ

 לופ ןרָאװעג ?סעג סָאד זיא ןָאה ןופ יירק ןטשרע ןכָאנ טכַאנ ןטימ ןיא

 ,לזייא ןַא ןופ ןקור ןפיוא ןסעזעג זיא ַאמילוס .ןשזריה-לזייא ןוא רעטכיל טימ

 טסעדַאב ןעוועג זיא יז .לָאצּפָא סלַא רעטָאפ ריא ןבעגנעג טָאה ַאלודבַא סָאװ

 ,רעכיט ןוא ןעמולב ,ןרעיילש טימ

 ןיא רעטכיל טימ ןשטנעמ ןוא םירָאמזעלק יד ןפָאלעג ןענעז סיוארָאפ

 רענייא ,ךיירפ ןופ ןעיירשעג רענעטדזדלַאה טימ ןגירשעג טָאה ןעמ ,טנַאה

 יד .סּפעש ןקידעבעל א רעטירד א ,ןוה א רעטייווצ א ,ץלַאז ןגָארטעג טָאה

 -ענּפָא ךיז טָאה ?זייא רעד ןוא זיוה סַאלודבַא וצ ןעמוקעגוצ זיא עיסעצָארּפ

 -יבַארַא ןַא .לזייא ןופ ןַאמילוס ןעמונעגּפָארא ןבָאה רעבייוו עכעלטע ,טלעטש
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 רַאפ ןוא ןַאללַא וצ דייר-ביול ןוא גנושטנעב ןעגנוזעג טָאה רעכעלטסייג רעש

 .עקיבולג ענייז וצ סיוא טלייט .רע סָאװ ,קילג םעד

 -רעביא ןעוועג זיא יז .רעמַאק ןרעטצניפ ַא ןיא טריפעגניירַא ייז טָאה ןעמ

 -טנַא דלַאב ָאד ךיז טעוו רעקידרעקיוה רעד ַאלודבַא סָאװ ,דיירפ טימ טליפ

 ,ןענענעג ריא וצ ןוא ןקעלּפ

 .ןַאלודבַא וצ גנוי ַא ןריובעג ַאמילוס טָאה ,טייצ ַא ןפָאלעגּפָא זיא סע

 עװַאק ךעלעפעט טלייטעג ןוא גָאט םענעי טציהעצ ךיז טָאה ַאלודבַא

 תוליפת טימ ליד ןפיוא ןלַאפעג לָאמ עכעלטע זיא רע .זיוה ןופ ןובשח ןפיוא

 ,רעטרעוויקנַאד ןוא ןַאללַא וצ

 הנתמ א ןגיצ יירד טקישעג רעטָאפ ןטלַא םוצ רע טָאה גָאט ןבלעז םעד

 טרעהעג אה :ַאלודבַא ןעוו ,טקוצרַאפ טָאה רעלדָא ןַא סָאװ ,גיצ רענעי רַאפ

 ןייק טשינ ץנירּפ ַא ןייז וצ טמיטשַאב זיא רע זַא ,ליומ סאיבנ ןופ דייר

 .ךוטסַאּפ

 ןיא סנייא .גנודניברַאפ א ןעזעג ןשינעעשעג עֶלַא יד ןיא טָאה ַאלודבַא

 =ףא סע .טדערעגסױרַא טָאה ?יומ ַא ,טעז גיוא ןַא .ןרעדנַא ןטימ טּפינקעג

 ,ןעשעג זיא סע רעבָא ,םולח ןיא ,למירד ַא ןיא ןעוועג עקַאט

 לא 8
 א

 ךעלמייה ןבָאה זיױה-עפַאק ןיא ןרושזַאבַא עקירילָאק יד רעטנוא ןּפמָאל יד

 .טנערבעג

 לאומש רָאטקָאד רעד ןעמוקעגנניײרַא זיא סע ןוא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 .ַאנַאמַא הכרב ןוא רַאטַאנעביא

  ןענעז סָאװ ,טסעג ײלרעלַא טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא זיוה-עפַאק סָאד

 טָאה רע סָאו ןרענניז עיינ יד ןעז ןַאלודבַא ןעמורפ םוצ ןעמוקעג טנייה

 .ןטירטפיוא עכעלטע ףיוא זירַאּפ ןופ שזַא טכַארבעגּפָארַא

 יד טנעקעג טָאה ןעמ ןַא ,טפול רעד ןיא ןנָארטענ ךיז טָאה ךיוד ַא

 ,ןזייּפש ןוא ןעקנַארטעג ןופ יײלרעֶלַא תוחיר ןוא ,רעסעמ ַא טימ ןדיינש טפול

 ,סייווש ןוא ןצּפערג

 "רעקיוה רעד ַאלודבַא גיוא ףרַאש ןייז טימ ןעזרעד ייז טָאה טשרעוצ

 .רעקיד

 זיא לָאמנייא טשינ ,לאומש רָאטקָאד םעד טנעקעג טוג טָאה ַאלודבַא רע

 -טנַא ליוו ןוא ךיז סע טלּפַאצ טָא סָאװ ,טנוזעג סָאד ןלייה םיא ייב ןעוועג רע

 טָאה טלייהעג ,ןקיטסעפרַאפ ךיז סע טוט טָא ןוא בייל ןטלּפירקרַאפ ןופ ןפיוק

 ןעמ זיב ,רעטָאפ סַאמילוס זיירּפ םעד ןלָאצַאב ןופ םישדח עכעלטע יד ךיז רע

 ןיא טריפעגניירַא יז ןוא טכַאנ ןטימ ןיא לזייא ןופ ןעמונענּפָארַא יז טָאה

 .רעמַאק



 יקלסױַָאנשזולד הטמ 200

 -רַאפ ךיז תודוס עלַא .רָאטקָאד םוצ רעייגנייא רעטפָא ןַא ןעוועג זיא רע

 וצ ךיז ןיא טנָארט רע סָאװ םולח ןייז וליפא ,?אומש דיי םעד רַאפ טיורט

 .ץנירּפ א ןרעוו

 רע .רעטנוא טקניה ןַאלודבַא ןופ טנוזעג סָאד זַא ,טסואוועג טָאה לאומש

 טימ טלייהעג םיא טָאה רע ,רעצ ןייק ןפַאשרַאפ טלָאװעג טשינ םיא טָאה

 -רעד רעכיז טעװ רע ןוא טוג ןייז טעוװ ץלַא זַא ,טגָאזעגוצ םיא ןוא טסיירט

 ,טרעכיזרַאפ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד וצ ןייג

 טשינ זיולב םיא טָאה רע .רָאטקַאד םוצ ןעמוקעג רע זיא תוצע עלַא טימ

 ,טגערפעג טשינ רע טָאה סָאד .ַאמילוס יד ,בייוו א ןעמענ לָאז רע יצ טגערפעג

 .ץרַאה ןגייא ןייז ןופ ?וק םוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע

 טימ ןעמַאזוצ ,זיוה-עפַאק ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ?אומש ןעוו טנייה

 זיא רע .סמערָא עטקערטשעגסיוא טימ ןפָאלעגנגעקַא ַאלודבַא םיא זיא ,ןהכרב

 וצ .ןדיי -- טסעג עכלעזַא זיוה ןיא ךיז ייב ןעז וצ טניואוועג ןעוועג טשינ

 -רַאפ ָאד ךיז ןבָאה רעבַארַא זיולב ,רענעמ עשידיי ןעמוקעג ןטלעז ןענעז םיא
 לאומש זַא ,טנייה ,טנגעגמוא רעד ןופ ןוא יפַאס ןופ ןטכיש עלַא ןופ טלמַאז

 -עג ַא ןעוועג סע זיא ,?לדיימ רעגנוי ,רענייש א טימ ךָאנ ןעמוקעגניירַא זיא

 וצ ןרעיוא ןוא ליופ טלעטשענפיוא ןבָאה ָאד עקידנציז עלַא .סעיינ עקידלַאוװ

 .רָאפ טמוק ָאר סָאװ רעדנואוו םעד

 : דיירפ טימ ןפורעגסיוא טָאה ַאלודבַא

 רעזדנוא זיא ,רַאטַאנעביא לאומש ,יפַאס ןופ רָאטקָאד רעבושח רעד --

 ! טסַאג

 יד ןביוהעגפיוא רענעמ עכעלטע ןבָאה ?ּפענ-ךיור ןוא רעדליּפעג םעד ןיא

 .םעק

 ןבָאה רעכוזַאב יד ןופ לָאצ ַא .ענעמוקעגניירַא יד וצ טקוקעג טָאה ןעמ

 טשרע ךיז טָאה סע סָאװ ,טסואוועג ךיוא ןבָאה ןוא רָאטקַאד םעד טנעקעג

 רע זַא ןוא ,דיאַאס לַאמַאג ןופ זיוה םעניא זַארַאגַאמ לטעטש ןיא ןָאטעגּפָא

 "עג ךיז טָאה ןעמ .ןשינעעשעג יד ןיא קלח ןסיורג ַא טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 :רעטרעוו יד טרעהעג טָאה ןעמ .לוק ןכיוה ןפיוא ןדייר ןוא ןעקשוש ןעמונ

 -בָאנ ןרָאװעג טרזחענרעביא ןענעז רעטרעוו יד .דיאַאס לַאמַאנ ,ףוסוי ,ַאקסומ

 .לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַא

 רעמינפ ערעייז ףיוא .רעטרעוו יד טּפַאכעגפיוא ןבָאה הכרב ןוא לאומש

 ,טייקיאורמוא עסיוועג ַא ןוא טיור ןוא ךיילב טנכייצעג ךיז ןבָאה

 טכָאק סעּפע זַא ,טקעמשרעד זָאנ ןייז ןופ ףרַאש רעד טימ טָאה ַאלודבַא

 טָאה סע סָאװ ,טפעשעג ןייז ןיא טרעהעג טנייה ןיוש טָאה רע ךיוא .ָאד ךיז

 ייווצ ַא טימ ןעוועג טרָאד זיא ,לאומש ,רע עקַאט .זַארַאנַאמ ןיא ןוטעגּפָא ךיִז
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 עזייב ןייק וצ ןעמוק טשינ לָאז סע זַא ,ןקָארשרעד ךיז טָאה רע .קירוצ ןכָאװ

 זיא יז .ןטערטפיוא ןירעגניז יד דלַאב ףרַאד ָאד ןוא רעכוזַאב ענייז ןופ קיטש

 .טונימ עדעי יז טרַאוװרעד רע רעבָא ,ןעמוקעגנָא טשינ ךָאנ

 ,טסעג ענעביוהרעד רַאפ לקניוו ןרעדנוזַאב א טיירג טַאהעג טָאה רע

 . ..ןעוו ןוא סָאװ ,טינ טעז ןעמ ןוא ָאי טעז ןעמ ואוו ,לטנעוו ןימ ַאזַא טימ

 םינּפ סָאד .ךעליירפ ןעזעגסיוא ןוא טעדיילקעג ןייש ןעוועג זיא לאומש

 .תובישח טימ ןוא סייוו ןרעטש רעד .טריזַאר-טַאלג

 ריא טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,?דיילק קיצנייא ריא ןנָארטעג טָאה הכרב

 עריא ראה יד .טצונעגּפָא ןוא ןגָארטענּפָא ןעוועג זיא לדיילק סָאד .רעּפרעק

 טשינ זיא יז .ןרעטש ןרעביא ןוא ןקַאנ ןרעביא ןלַאפעג ןענעז ןקָאל-ןזיירק ןיא
 רעשימטיר ַא ןיא טרינַאמרַאה טָאה טלַאטשעג סָאד רָאנ ,עכיוה ןייק ןעוועג

 סָאװ ,שינעעשעג רער ןגעוו טריטוקסיד דלַאב ןבָאה רענעמ עלַא .טייקפייר

 ןשיבַארַא םייב טרָאד רעייפ סָאד -- טימעג סָאד טרעדורעגפיוא טנייה טָאה

 רעד ןופ גיוא ןייק ןעמונענּפָארַא טשינ טָאה ןעמ ןוא דיאַאס לַאמַאג ןטסטלע

 ףרַאד ױזַא טָא .טכַארבעגנײרַא טָאה רַאטַאנעביא לאומש סָאװ ,טייקנייש

 / ,יורפ ַא ןעזסיוא

 סעּפע .ןָאןביוא םוצ טריפענוצ טסעג ענעביוהעג ענייז טָאה ַאלודבַא

 -ימָאק ײצילַאּפ רעד ןעוועג ןיוש זיא ָאד .טשינ סעּפע ןוא לקניוו ַא ןיא ָאי

 .ןדייב ןופ םיפ יד ייב טנוה רעקיזיר ַא ןוא בייוו ןייז טימ טָאטש ןופ רַאס

 ןעניואוו סָאװ יד ,םירחוס ןוא ןרָאטַאזינָאלַאק עשיזיוצנַארפ עכעלטע ךָאנ

 -יינ ןוא סעיליוו עסייוו יד ןיא ,עינָאלַאק רעשיאעּפָארייא רעד ןיא יפַאס ןיא

 | .רעזייה עטיובעג

 ,טלטיורעג ךיז טָאה יז .ןהכרב טלעטשעגרָאפ ייז רַאפ טָאה לאומש

 -ַאב שיויוצנַארפ םענייש ןקידנעגנילק ַא ןיא ןוא ,טנַאה ַא טקערטשעגסיוא

 א זַא ,םע טמוק יו :גנוניוטש טימ ריא ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ .טסירג
 ןטסמערַָא םעד ןופ יו ,ןוטעגנָא ןדײשַאב רעייז ױזַא ,?דיימ רענַאקָארַאמ

 -ניש ענעטלעז ַא יצרעד .שיזיוצנַארפ םענייפ ַאזַא ןדייר לָאז ,סױרַא זיוה

 טעוו ,רעגנוי ַאזַא טשינ ןיוש ,רָאטלָאד רעד .החלצה ןבָאה ןדיי יד ,ָאי ,טייק

 ךָאד טָאה ןוא ,םיהַארביא רעטָאפ ןייז יו דנילב ןרעוו גָאט םענייש ןייא ןיא

 .לדיימ לופטכַארּפ ַאזַא ךיז טכוזעגסיוא

 ייווצ ,זַארַאגַאמ ןיא רעייפ ַא ןגעוו טרעהעג ךיוא ייז ןבָאה סעּפע

 -ַארקַאטסירַא רעשיבַארַא ןַא ןופ לדיימ ַא ,ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז ןשטנעמ

 ןופ ןרעוו טנוזעג םוצ טעקנַאב א ,ןרָאװעג טּפעלשרַאפ זיא החּפשמ רעשיט

 ,ָאי .עידעגַארט רעקידארומ ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה ,רעבַארַא ןקיטכעמ ַא
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 ןשיבַארַא םעד טכַאמעג טנוזעג ךָאד טָאה רַאטַאנעביא ל?אומש רָאטקָאד רער

 .קירוצ געט עכעלטע טימ טשרע .רערעדנַא ןייק טשינ ,ןַאמלרייא

 טגערפעג טָאה ,םירחוס עשיזיוצנַארפ עקידנציזמורַא יד ןופ רענייא |

 טָאה סעּפע .שינעעשעג רעכעלקערש רער ןגעוו סעּפע טסייוו רע ביוא ןלאומש

 העש יירד ,זָאנ רעד רעטנוא טושּפ ךָאד טגיל זַארַאגַאמ ןוא טרעהעג ןעמ

 .ןעגנַאלרעד וצ טנַאה רעד טימ .טשינרָאג ךָאד זיא ןטייר

 -עגַארט רעד ןופ טרעהעג טָאה רע ךיוא זַא ,טרעפטנעעג טָאה לאומש

 -נַארק-ןעגנול ַא ןופ ןדיאַאס לַאמַאג טלייהעגסיוא עקַאט טָאה רע .טרָאד עיר

 .שינעטער ַא ךיוא םיא רַאפ זיא סע ,טייק

 זיא םינּפ ןייז .ןייוו ןוא ןוייּפש לשיט םוצ טכַארבעגוצ טָאה ַאלודבַא

 ןוא טסעג ענעביוהעג יד ןופ ,שינעבעלרעביא רעד ןופ טיור ענדָאמ ןעוועג

 -עגניז יד ןַא ,העידי ַא ןעמוקַאב רע טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא סָאװ ךיוא

 טונימ יד טשרע .ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ןקעטש ןבילבעג זיא יז .טשינ טמוק ןיר

 ןָא ןטלַאה סָאװ ןטניוו-םערוטש יד בילוצ זיא סָאד .עמַארגעלעט ַא ןעמוקַאב

 ןופ רענייטש טימ לופ ,רערעווש ַא רעטעװ רעד זיא ,טייצ ?קיטש ַא ןיוש

 .ןײרַא געוו ןיא ןזָאלסױרַא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה ןגָאװ ןייק .ןשנַאלַאװַא

 עכלעזַא ףיוא טָא .ַאלודבַא טמיורעגפיוא ןעוועג רע זיא גָאט ןצנַאג ַא

 טרעוו רע זַא ,טסואוועג טָאה רע ,גנַאל ןבעל עצנַאג סָאד רע טרַאװ ןטונימ

 טשינ רעמ םיא טָאה יז רעבָא ,דניק ַא ןריובעג םיא טָאה בייוו סָאד .ךייר

 טמוק רע .ריא ןופ טייוו סעּפע זיא רע .םיא ןופ םינּפ סָאד ּפָא טרעק יז .ביכ

 רעטלע רָאי קילדנעצ ייווצ רעביא טימ זיא רע .טשינ םיא טעז יז ןוא ריא וצ

 ,הנותח רעד ךָאנ דלַאב .טנקירטרַאפ םיא ןיא ןענעז ןטפַאז יד ןוא ריא ןופ

 ןצנַאג ַא טָאה רע .טפַאשביל טימ ּפָאק ןרעביא טעלגעג םיא ָאי סעּפע יז טָאה

 סָאד זיא ױזַא יו עקַאט ?ןעשעג סָאד זיא ױזַא יו ,ריא רַאפ טלָאצַאב רצוא

 םעד ףיוא טקוק רע .ןָא לָאמעלַא ךיז טציּפש קנַארעג רעטסיוװ ַא ?ןריובעג דניק

 ןוא סדמערפ סעּפע ,םינּפ ןגייא ןייז טשינ טעז רע ןוא עלעדיימ םעניילק

 רָאג ךָאד טלָאװ ,ַאלודבַא ,רע .למינּפ ריא ןיא עניילק יד סע טָאה סטייוו

 עביל ,רעבייוו וצ רע טמוק יוװ ,ןַאטלוס ַא ייב םערַאה ַא ןיא ןעניד טנעקעג

 ? ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא

 ,דניק ַא עקַאט ,טכַאמ ,טלעג םיא טיג .םיא טקיטיגרַאפ טָאג רעבָא

 עכעלנעמ ןייק טשינ טָאה רע ןַא ,םיא ןופ ןכַאל טשינ רעמ טעװ רענייק

 רעד זיא סע יװ לופ ױזַא ,ןמיס רעלופ ַא ךָאד ויא טָא .ךיד ןייז ןיא טפַארק

 -עסעב עלַא טָאה רע .דניק סָאד'--- טכענ עיולב יד ןיא הנבל רעד ןופ רעבליז
 םוצ ןייג טשינ ןלעװ ייז ,םינוק ענעריואוושעג יד רַאפ יפַאס ןופ טייל ער

 -ַאב עלַא ייז ןגירק ןַאלודבַא ייב ָאד ,ןטליגַאב ייז לָאז ןעמ ל?יַאמזיא ןטעפ
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 ןוא ןצּפערג ןוא ,ןכַאל ןוא ןענייוו ןענעק ,זייּפש עטוג ;ןטייקכעלמעווק
 ,שעקַארַאמ ,זעפ ןופ ייז רַאפ סנירעצנעט ּפָארַא ךַאנ םגנערב רע .ןעשזריה
 רעד יו ןירעגניז ַא ,טייהנייש ענעטלעז ַא סעּפע טמוק טנייה טָא ,זירַאּפ
 יירד רַאפ טלעג עמוס עסיורג ַא טגָאזעגוצ טָאה רע .לגיופ-ליּפש רעטסנעש
 , . . ןטירטפיוא

 ןַא ַאקנַאלבַאסַאק ןופ טרָאפרַאפ טָא ,רעכיז ןעוועג רע זיא גָאט ןצנַאג יא
 - רעטלטָאזעג ַא רעדָא ,דרעפ עטסעב יד טימ טנַאּפשעג ןגָאװ ַא ,ליבָאמַאטױא
 .ןעמוק ךָאד יז ןעק למעק ַא ןופ ןקור ןפיוא וליפא .ןָא טמוק דרעפ

 -עג טשינ טָאה רע .רעגניפ יד ןיא טנערבעג םיא טָאה עמַארגעלעט יד
 טעוװ סע .ןלַאפעגוצ ןיוש זיא טנוװַא רעד .ןגָאז וצ סָאװ ,ןוט וצ סָאװ טסואוו
 ןירעגניז יד ןעגנַאלרַאפ ןוא ןפור ןוא ןעשזריה טסעג יד .טכַאנ טעּפש ןרעוו
 ,ןטערטפיוא לָאז

 ? ןעמ טוט סָאװ

 טסעג ענייז ןלייורַאפ סָאװ ,סנירעצנעט עכעלטע לָאמעלַא ָאד טָאה רע
 טא .ןרעה ןלעװ טשינ טעװ םלוע רעד רעבָא ,ןירעגניז ַא ךיוא ,רָאי ץנַאג ַא
 םוצ טריפעגוצ טנייה טָאה ץלַא יו .יירד ַא ךיז טיִג ןשטנעמ ןופ לומ סָאד יו
 .ךיוה ַאזַא ןופ ּפָארַא לַאפ ַא לָאמנייא טימ ןוא רעטייל ןופ לּפַאטש ןטסכעה

 רעניילק רעד ףיוא .ןגיטשעג טָאה רעדורעג סָאד .טעּפש ןרָאװעג זיא סע
 רעמינּפ יד ,סנירעצנעט עשיבַארַא עשימייה ייווצ ןעמוקעגפורַא ןענעז עניב
 ,ןענירובמַאט --- סמערָא יד רעטנוא ,ןטעינַאטשַאק טנעה יד ןיא .עטליהרַאפ
 ַא .טײלגַאב ןבָאה םירָאמזעלק יד .ץנעט עשיבַארַא ןצנַאט ןעמונעג ןבָאה יז
 -ַאכָאכעג טָאה טייּפמָארט ַא ןוא טנייוועג טָאה לךיפ ַא ,טנייוועג טָאה טיילפ
 רכדמ ןופ ןלייצרעד ,עשיבַארַא -- םינוגינ יד ,דליוו ןוא קידנזיורב טעשט
 .טיוט ןוא עביל רעדליוו ןופ .ןענַאװַארַאק למעק ןוא

 -עג ,טכַאלעג טָאה םוקילבוּפ סָאד .טצנַאטעג ןבָאה סנירעצנעט יד
 ןכַאמ ןלָאז ייז זַא ,סנירעצנעט יד ןפורעג ,דייר עסואימ טגָאזעג .טעשטיווק
 .ןירעגניז רעזירַאּפ רעד רַאפ טרָא

 טעניא ףױרַא זיא רע .טנַאה ןיא עמַארגעלעט יד ןטלַאהעג טָאה ַאלודבַא
 קירארומ ןעוועג זיא רע .עניב רעד ןופ רעטערב עכעלטע יד ףיוא ןָא-ןביוא
 -יווב טימ טעשטרַאטסענסױרַא ןבָאה סרעקיוה יד .ןּפמורשעגנייא ןוא ןיילק
 .עדלימ --- ןגיוא יד ןוא דלימ ןעוועג זיא םינּפ סָאד .סַאה ןוא טייק

 .ןוא קילגמוא םעד ןופ טלייצרעד ןוא עמַארגעלעט יד ןזיוועג טָאה רע
 | .ןעמוקעגנָא טשרע זיא סָאװ הרושב עטסיוו יד

 ןעמ .ןעיירש ,ןעוועדליוו ,ןווער ,ןפייפ ןעמונעג ןעמ טָאה םלוע ןשיווצ
 טרעיודאב ןצרַאה ןיא קינייוװעניא טָאה לאומש .ןירעגניז יד ןבעג יז לָאז
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 יז .טריזמַא ָאד יז טָאה ץלַא .טלכיימשעג טָאה הכרב .לַאפכרוד סַאלודבַא

 רעטוג ַא ןיא זיא רע .ןלאומש ןבענ טציז יז סָאװ ,ךעלקילגרעביא ןעוועג זיא

 ץלַא .טכַאנייב טנייה ךָאנ הרושב עכעליירפ ַא ןגָאזנָא ריא טעוװ רע ,גנומיטש

 יי .טוג ױזַא ףיונוצ טְלַאפ

 א ןוא רעטמעשרַאפ ַא רעטערב יד ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא זיא ַאלודבַא

 | .רענעגָאלשרעד

 "עג ,טצנַאטעג טָאה ןעמ .הלהב א ןרָאװעג זױה-עפַאק ןיא זיא רעטציא

 ויא לאומש ךיוא .ןעמַאזוצ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה עלַא .ןגירשעג ,ןעגנוז

 טדערעג ,ןהכרב טימ טצנַאטעג טָאה רע .גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןלַאפעגניירַא

 ,םירָאפ םעד ןּפַאכנָא טנעקעג טינ ןוא םולח ןיא טבעוושעג טָאה יז ,ריא יצי

 .טייקכעלקריוו יד ץְלַא סָאד זיא רעדָא ,םולח ןיא זיא יז ביוא

 :לענש ןדייר ןעמונעג ןוא ןלאומש וצ טקורעגרעטנוא ךיז טָאה אלודבַא

 טעװ ריא .רימ טימ ױזַא לָאמ סעדעי .ןפָארטעג טָאה קיל ,מוא ןַא --

 ןײרַא זיוה-ייט ןעמירָא ןיימ ןיא ןריפ ךייא סיפ ערעייא ןלָאז .ןייז לחימ רימ

 רעביא ,םולב ןדעךג יד ןעמענטימ רָאטקָאד רעד לָאז ןוא טייצ רעדעי וצ

 ןעוו ,טלעוו רעד ןיא רעבייוו עֶלַא ןופ עטסנעש יד ,ןוז יד טנייש םינּפ ריא

 רעביא טמיושעג טנייה טלָאװ דיירפ ןיימ . ..ןעמוקעג טלָאװ ןירעגניז יד

 .ןגערב עֶלַא

 -- טסיירטעג םיא לאומש טָאה -- ַאלודבַא ,ןעלפייווצרַאפ טשינ ---

 .ןעמוק ךָאנ טעװ יז
 א

 .יולב ףיט ןעוועג זיא ?מיה רעד .ןעגנַאגעג םייהַא ןענעז ייז

 .טניוו ַא טעוועשובעג טָאה םי ןופ

 טָאה יז .םערָא ןייז וצ טעילוטעג ךיז טָאה יז .ןגיוושעג ןבָאה עדייב

 | .ןגיוושעג טָאה רע .ןגָאז סעּפע ריא לָאז רע טרַאװעג

 -צנעפ םעניא .טניואוועג טָאה יז ואוו זיוה םוצ טריפענוצ יז טָאה רע

 רעביא ןסעזעג רעכיז זיא ןד .טכיל טנערבעג ךָאנ טָאה רפוס םעד ןד ןופ רעט

 רעיורט ,דיירפ ואוו טרָאד ץעגרע ,ןטלעוו עטייוו ןיא טפיטרַאפ רפס-הלבק ַא

 .ףיונוצ ךיז ןעמוק

 .טכַאנ עטוג ַא טגָאזעג ,ןקַאב יד ןיא טשוקעג ריא טָאה רע

 ךיז טעוו יז .שָארנעב ןד ןופ רדח ןגנע םעניא ןעגנַאנעגפױרַא זיא יז

 .ןעמולח ןוא רעגעלעג םעד ןיא ןעילוטנייא

 םענייאניא סעילַאװכ יד ןופ ןעזיורב סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה םי ןופ

 ןיא טנַאּפשעג טָאה רעבַארַא רעמַאזנייא ןַא .תוחיר עפרַאש ענעצלַאזעג טימ

 טרָאד ןיא ָאד .ןיהואוו טסואוועג טשינ ןיילַא ןוא ןעגנַאגעג .ןירַא טכַאנ רעד
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 "עג ךיז טָאה רע .זיוהיייט סַאלודבַא ןופ ןַאס א םייהַא טּפעלשעג ךיז טָאה
 יּפִא ןרָאװעג זיא רע ןוא סעיינ סעּפע ןבעלוצרעביא טנווָא טנייח ףיוא טכיר

 רעד .טירט עלענש טימ ןעגנַאגעג זיא טליהעג ןסייוו ןיא יורפ ַא .טרַאנעג
 סױורַא ןייֵלַא זיא רעדָא ,טפאשגנע רעד ןופ ןבירטעגסױרַא רעכיז יז טָאה ןַאמ

 -ייב ןייֵלַא ןייז וצ דניז ַא זיא סע .טייקכעלמייה ןוא עביל ןכוז ?סענ םעניא

 ? דניז ןייק טשינ ץלַא זיא סָאװ רָאנ .ןסיורדניא טכַאנ

 .ןײרַא טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא טכַאלעג ,טעשזריהעג טָאה ?זייא ןַא

 הנבל יד .יולב-ןצרַאװש ןיא עטרעווילגרַאפ ןענַאטשעג ןענעז רעזייה יד |

 -טכבַאנ רעד ןיא טלסייוועג ךיז ןבָאה רעכעד עכַאלפ יד ,ןטלַאהַאב ןעוועג זיא

 רעביטש ןופ רענעט טרעהעג ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ָאד ןופ ,טיײקצרַאוװש

 ןַארָאק ןופ רעטעלב יד טרעטעלבעג רעבַארַא רעמורפ ַא טָאה ץעגרצ .סױרַא

 ץעגרע .ןײרַא טכַאנ רעד ןיא ךעלהשעמ יד ןוא ןצעזעג יד ןעגנוזעגסיוא ןוא
 -עג -- ןעקנַאדעג ענייז רַאפ ןוקית ַא קידנכו! ןוא ורמוא ןיא דיי ַא טָאה

 .תוצח ןופ םיקוסּפ ןעגנוזעגסיוא ןוא טגָאז

 ןופ תודוס יד ןוא ור רעד ןופ טפַאנעג טָאה רַאטַאנעביא ?אומש ךיוא

 ןוא עקידנפיולנָא ןעקנַאדעג טימ טלביוושעג םיא טָאה חומ ןיא ,טכַאנ רעד

 זיא הכרב .ביולקסיוא ןייק ןיוש ָאטשינ .הכרב ןוא ַאקסומ :עקידנעיײגסיױא

 .גנונירטנַא ןוא ארומ ןיא םיא וצ ןעמוקעג עטרעשַאב ןייז עקַאט

 -עג םיא ןבָאה ןגיוא יד .טכַאנ עזָאלפָאלש ַא טַאהעג רע טָאה רעדיוו

 קירטש ַא יוװ םורַא ּפַאכ ַא ןבעגעג םיא טָאה קערש יד .קיטייוו טימ ןכָאטש

 "סיוא ןייק ָאטשינ .רעגרע טרעוו סע .ןרעוו דנילב טעװ רע : ןדלַאה ןרעכיא

 אטשינ .ןהכרב ןגָאז סָאד ףרַאד ןעמ .לרוג םעד ןײגנגעקַא טעוװ רע .געוו

 .קילגמוא סָאר ןדיימסיוא טשינ טעוװ רע .ןטלַאהַאב וצ סָאװ

 .גָאט ןדעי טימ רערעווש םיא טרעוו סע

 ןעמ .,םעד וצ ןזָאלרעד טשינ רָאט רע;רעבָא ,ףוס רעד ןייז טעוו סָאד

 ,הרשּפ ַא ןעניפעג ןזומ טעוו

 ַא טָאה יז ,ריא ךָאנ טקישעג רעדיוו רע טָאה טכַאנרַאפ ןגרָאמ ףיוא

 רעננע רעד ןופ סױרַא טשינ זיא יז .חילש םעד ףיוא טרַאװעג גָאט ןצנַאג

 טעוװ חילש רעד זַא ,ננונעפָאה טימ טרעביפעג ,טרעיישעג ,טקיניירעג .בוטש

 .הרושב עטוג יד ןעלמַאזוצנייא ןפור יז ןוא ןעמוק

 ןיא ןלַאפעגנײרַא טניוו ַא יו ןוא ךעלסעג עגנע יד ךרוד ןמָאלעג זיא יז

 .רַאטַאנעביא ל?אומש ןופ גנוניואוו רעד

 רע טָאה עקנַארק רעקילדנעצ .גָאט ןרעװש ַא ןופ דימ ןעוועג זיא רע

 -טייל א ןֹופ לביימש רעד ז ןגעלעג םיא זיא םינּפ ןפיוא רָאנ .טנידַאב טנייה

 .טסיירט רענענופעג ןוא טייקילעז
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 .גנוטרַאװרעד טימ ?ופ ןעוועג זיא יז
 : טגערפעג יז טָאה רע |

 וצ .עמַאמ רעד וצ זַארַאגַאס ןייק םייהַא ןרָאפקירוצ טשינ טסליוו ---

 | ? םייה ןייד

 .ןסירעגרעביא זיא ץְלַא .לאומש ,ןיינ ---

 -וטש ,ןענרעל .זירַאּפ ןייק ןרָאפ ךָאד וטסליוו רשפא ,ךיז טכַארטַאב ---

 יּמִא לָאמ עכעלטע ןיוש רימ טסָאה .תואצוח יד ףיוא ןפַאש לעוװ ךיא .ןריד

 ןוא טייקטסעפ טימ ןגָאז רעטציא רימ טסלָאז וד רעבָא ליוװ ךיא .טגָאזעג

 | ,סולשַאב

 ; טרעפטנעעג טָאה יז .עקידריוו ַאזַא ,עצלָאטש ַא ןענַאטשעג זיא יז

 .ןיינ ---

 ? ןביילב ָאד וטסליוו ---
 טסענ ַא טרָאד זיא סע .שָארנעב ןד ןופ זיוה םעניא טשינ רעבָא ,ָאי --

 .רעיורט ןופ
 | .םייוו ךיא ---

 טנַאּפשעג טָאה רע .ןגיוושעג טָאה יז ןוא עלייוו ַא ןגיוושעג טָאה רע

 -עג ןוא טלעטשעגּפָא גנולצולּפ ךיז טָאה רע .קירוצ ןוא-ןיה רעמיצ ןרעביא
 : טײקיטסַאה רעסיוועג ַא טימ טגָאז

 ,בייוו ַא רַאפ ןעמענ ךיד לעוו ךיא ---

 ,קירעדינ ןלַאפעג ריא זיא ּפָאק רעד .טרעטיצעגפיוא טָאה יז

 ,הכרב ךיד טסיירפ וד ---

 .לַאװק ַא טניפעג רבדמ רעד ןיא רעקיטשרוד רעד יו ױזַא זיא סע ---

 ,טכַאלעג טָאה רע

 ךיא ביוא טשינ סייוו ךיא .רָאטקָאד ַא ןופ בייוו ַא ןייז טסעוו וד ---

 .טיײקמערַא רעדָא טייקכייר ;רעיורט רשפא רעדָא ,דיירפ ןעגנערב ריד ןעק |

 ,ריד טימ ןייז זיולב ליוו ךיא .טשינרָאנ ליוו ךיא .סייוו ךיא ---

 ןגָאלשעג ןרעוו ןענעק ,קנַארק ןענעז ןגיוא עניימ זַא ,ןסיוו ךיוא טזומ ---
 .טייקדנילב טימ

 .ןוטעג רעטיצ ַא טָאה יז

 ! ןזָאלרעד טשינ טשװ טָאג .וצרעד ןעמוק טשינ טעוו סע ---

 : טגָאזעג ?יטש ןוא טלכיימשעג טָאה רע

 -וצ לע ךיא .שָארנעב ןד ייב טייצ ל?קיטש ַא ןעניואוו ךָאנ טסעוו ---

 ,ןלעפַאב רעביירט-למעק םעד םיקַאכ טימ טסעוו .הנותח ַא רַאפ ץלַא ןטיירג

 ,רעהַא ןעמוק לָאז עמַאמ ןייד
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 -עג ריא טָאה זדלַאה ןיא .גנוגערפיוא רַאפ ןדייר טנעקעג טשינ םָאה יז
 | ,טייקטרירעג רַאפ טקיטש

 רעביא ןוא ןרעטש ןרעביא ךַאלפ-טנַאה רעד טימ ןוטעג שי ַא טָאה רע
 .ןגיוא יד

 ָאד בָאה ךיא .טניירפ עטלייצעג עכעלטע זיולב ןדַאלנייא ןלעוו רימ ---
 .החּפשמ עטנעָאנ ןייק טשינ

 םענ .טשינרָאג גנַאלרַאפ ךיא ,לאומש ,טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא ---
 ,ריד טימ ןייז זיולב ליוו ךיא .םולח ןכעלרעדנואוו םעד ןופ סױרַא טשינ ךימ

 רעמערָא ,לבעמ םערָא .ָאד יו הריד רעדנַא ןייק טשינ בָאה ךיא --|
 ןידרַאפ ךיא סָאװ זיולב ,טלעג קירעביא ןייק טשינ בָאה ךיא .גנוטַאטשסיױא
 ףיוא טשינ טיג ַאלעמ יד .ןענידרַאפ רעמ ךיא לע רשפא .שינעמוקסיוא ףיוא
 .קינייוו רעייז טימ ןענעגונַאב ןזומ ךיז ןלעוו רימ .הנויח ןייפ

 .לאומש ,סייוו ךיא
 ןיוש ןיב ךיא .ביל ךיד בָאה ךיא .הכרב ,ןסיוו ץלַא טסלָאז ליוו ךיא ---

 טכוז ןוא םַאזנייא שטנעמ רעד זיא םוטעמוא .טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןעוועג
 ,םאזנייא רעייז םוטעמוא ןיב ךיא .רימ טימ זיא עבלעז סָאד .טייקמיטניא
 -וקעג טזיב סָאװ רַאבקנַאד רעייז ריד ןיב ךיא .רימ ףיוא טקירד סָאד .ןילַא
 ביוא ,םעד רַאפ ?רוג םעד קנַאד ךיא .גנולצולּפ ױזַא ןעמוקעג זיא ץלַא .ןעמ
 -רַאפ עסיורג ןייק טשינ בָאה ךיא ,רעטייוו ױזַא טּפעלשעג ךיז סע טלָאװ טשינ
 עמערָא ןפלעה וצ ?יצ ַא בָאה ךיא .סעיציבמַא עקידלַאװעג ןייק טשינ ,ןעגנַאל
 טשינ ןעק שטנעמ רעד ,?רוג ןיימ זיא סָאד זַא סיוא טזייוו .ענעגָאלשרעד ןוא
 .ןיילַא ךיז ןופ ןפלטנַא

 ,ױזַא ךיוא טכַארט ךיא .המכח טימ ?ופ ןענעז דייר עניידי .סייוו ךיא ---
 ,ןליוו ןיימ זיא סָאד ---

 .ענייז ןיא טנעה עריא ןעמונעג טָאה רע
 טָאה םעלַאב רעקימַאלפ ַא ,ןייגרַאפ םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה גָאט רעד

 עז עדייב ואוו רעטצנעפ םוצ טמַאלפעג ןוא ,ךַאלפ-םי ןרעביא טרעקַאלפעג
 .םי ןרעביא רעייפ םעד וצ ןגיוא יד טימ ןענַאטשעג ןענ

 -עגוצ ןרָאװעג זיא סָאד ױזַא יו .גנולצולּפ ױזַא ןעמוקעג זיא ץיִלַא --
 ...טנַאה עכלעוו ,טריפ

 ,לאימש ביל ךיד בָאה ךיא .טעשטּפעשעג יז טָאה -- טנַאה סטָאג --
 ,רימי ןיא טלַאטשעג ןייד ךיא גָארט טייצ ןכָאװ עכעלטע ןיוש

 : ךייר טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא יז .טלכיימשעג טָאה רע
 .ןַאקסומ ןגעוו ךָאנ טסכַארט ור ,לאומש ,רימ גָאז ---
 .ןופעג רעטיצ ןטכייל ַא טָאה רע .גנולצולּפ ןלַאפַאב םיא זיא עגַארפ יד
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 ? הכרב ,וטסגערפ סָאװרַאפ ---

 סייוו ךיא .טכַאמ טָאה יז .קיטלַאטשעג ייווצ זיא יז .ארומ בָאה ךיא ---

 | .לווייט ןופ יצ ,טָאג ןופ יצ טשינ

 ,ןבָאה ארומ טשינ טספרַאד ---

 ? ריא רַאפ ארומ ןייק טשינ טסָאה לאומש ,וד ןוא ---

 .תמא ךָאד זיא סע .ןגערפ ריא רַאפ ןקָארשרעד קנַאדעג ןיא ךיז טָאה רע

 ,טסעגרַאפ ןעמ סָאװ ,ןעיורפ יד ןופ טשינ זיא ַאקסומ .ריא רַאפ ארומ טָאה רע

 .טפול רעד ןיא ל?גיופ ַא ןופ בעווש םעד טסעגרַאפ ןעמ יו

 ןייק ןוש טשינ רימ ןעק יז .ריא רַאפ ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא ---

 .סטכעלש ןייק ןוטעג טשינ ךיוא ריא בָאה ךיא .סטכעלש

 .לאומש ,טוג ---

 סָאװ רענייא יוװ ױזַא זיא סע .טירט ַא ןכַאמ וצ טַאהעג ארומ טָאה יז

 טשינ לָאז סע ארומ טָאה ןוא הרושב עטוג ַא ןלַאפעגפױרַא םיא ףיוא זיא סע

 ,גָאזנָא ןופ :.דיירפ יד ןרעוו ןשָאלעגסיױא



 לטיּפאק רעטפלעווצ

 הנות ח יד

 ,גָאט םעד גנומיטש רענעביוהעג ַא ןיא ןעוועג זיא רַאטַאנעביא ?אומש

 טכיירגרעד טשינ ןבָאה זַארַאגַאמ ןופ .טוג טגיילעגסיוא ךיז טָאה ץְלַא

 ,ןרָאװעג טמוטשרַאפ לָאמנייא טימ טלָאװ ץֵלַא ךיילג .תועידי םוש ןייק

 הכרב ןוא רַאטַאנעביא ?לאומש ןשיווצ הנותח יד ןייז טלָאזעג טָאה טנייה

 .ַאנַאמַא

 ןעועג ָאד זיא ?אומש ךיוא ןוא םענייק טַאהעג טשינ ָאד טָאה הכרב

 ןוא גנוי ,ךייר ייר ,םערָא ייס --- עֶלַא ,יפַאס ץנַאג זיא ךעלטנגייא .ןיילַא

 ,טַאהעג ביל םיא טָאה רעדעי ,טניירפ ענייז ןעוועג ,דיי ןוא רעבַארַא ,טלַא
 ןעוועג טשינ רעוו ךָאנ זיא סע ביוא .טרָאװ טונ ַא טָאהעג רע טָאה ןדעי רַאפ
 סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג רע זיא ,ןלאומש ןופ ןרָאװעג טנידַאב טשינ ןוא קנַארק

 .ןעשעג טעוו
 י .הנותח רעייז ףיוא םינתוחמ ןייז טנעקעג ןבָאה עלַא
 ןיא סע .טייקטריטלַאזקע רעקידרעביפ ַא ןיא ןעגנַאגעגמורַא זיא הכרב

 ןוא טרַאג רע ןכלעוו וצ רצוא ןרעייט ַא טרַאװרעד סָאװ רענייא יװ ןעוועג
 | | .ןָא טמוק סע זַא ,טעז

 .טסיירט ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ןעק ץלַא זַא טביולגעג טשינ ןייֵלַא טָאה יז
 א ןיא ןסָאגעגרעביא לַאטעמ ןטסָארּפ טלָאוװ דימשדלָאג ַא יו ױזַא זיא סע
 | ,דלָאג --- ןעמוקעגסורַא זיא סע ןוא םערופ

 רעגעלעג ?קיטש םעד ףיוא ןנילנייא טנעקעג טשינ טכענ יד ןיא טָאה יז

 טעוו סע סָאװ םעד ףיוא טרעביפעג טָאה יז .רפוס םעד ןד ןופ זיוה םעניא

 | | .ןעשעג
 -מערָא זיולב -- ןבעל עצנַאג סָאד ,טלַא רָאי ןצכעז רעביא ןעוועג זיא יז

 ןענייועג ,ןעיירשעג ,רעגנוה ,ןטײקנַארק ,טנלע ןוא טייקיורג זיולב ,טייק
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 -עג טשינ לָאמנייק ,טעז יד וצ ןסערעד טשינ לָאמנייק ,ןביולגרעבא ןוא תוללק

 "מוא --- טרעיולעג טָאה ןסיורד ןיא ןוא בוטש רעד ןיא .טעב ַא ףיוא ןפָאלש

 .רעיורט ןוא ןייוועג .ןייּפ ןוא קילג

 ַא ןייז טעװ יז .ןעשעג טייג סע סָאװ םעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה יז

 ,םיא ףיוא לוק ריא ןביוהפיוא טשינ לָאמנייק טעוװ יז .םיא וצ בייוו עיירטעג

 .טנוזעג ןייז ןטיהּפִא ,טרָאװ ןדעי ןייז ןיא ןביולג ,סיפ ענייז ןשַאוװ טעוװ יז

 .ןרעוו דנילב רַאפ קערש ןייז ןופ טסואוועג טָאה יז

 רעדעי ןיא .ןרעוו דנילב ןופ קערש רעד וצ טניואוועג ןעוועג זיא יז

 ןעק ןוא ךיז סע טפערט זיוה ןדעי ןיא .ךיז טקערש סָאװ רעוו ָאד זיא החּפשמ

 ןַא סע טמענ ןעמ .גנוניישרעד עכעלריטַאנ ַא טרָאד ויא טייקדנילב .ןפערט ךיז

 ןעמ יו םוג ױזַא ,טייקיאור רעשיפָאזָאליפ ַא טימ ,טייקיאור רעלַאטַאפ טימ

 ןלַאפַאב סָאװ ,ןטײקנַארק ײלרעלַא ןָא טמענ ןעמ יו ,טיוט םעד ןָא טמענ

 טשינ םעד ןגעק ךיז ןעק רענייק .ןייז ױזַא זומ סע .רעּפרעק ןכעלשטנעמ םעד

 ,טכַאנ רעד ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז ןעק ןעמ יוװ טוג ױזַא .ןלעטשנגעקטנַא

 ןעק ױזַא ,טלעוו רעד ןופ טייקיטכיל יד קעװַא טביור ,גָאט םעד וצ טקעד סָאװ

 ,טייקדנילב רעד ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז ןעמ |

 ךיז זומ ,קנַארק ןייז זומ ,ןרעגנוה ,ןדייל זומ שטנעמ ַא וו טוג ױזַא

 ץלַא ןבעגקעװַא רעדָא ,ןביור ,ךיז ןעיירפ ,ןענייוו ,ןסַאה ,ןביל ךיז זומ ,ןגָאלש

 ןטפעהַאב ךיז זומ ןַאמ רעד ,דניק ריא ןגיוז זומ עמַאמ יד ;טגָאמרַאפ רע סָאװ

 סע ןוא ןברַאטש זומ שטנעמ רעד ,רעדניק ןעמוק ןלָאז סע ,בייוו ןייז טימ

 ףיוא ןדייל ,דנילב ןרעוו שטנעמ רעד ךיוא זומ ױזַא ,רערעדנַא ןַא ןעמוק ףרַאד

 .ןלַאפרַאפ --- ,טכיל יד ןרילרַאפ ,ןגיוא יד

 ףיוא רָאנ ,טייקדנילב ןגעוו טסואוועג טשינ שרעדנַא טָאה ַאנַאמַא חכרב

 .ךַאז עכעלריטַאנ ַא יו ןעמונעגפיוא סע טָאה יז .ןפוא ַאזַא

 רער .ןסָאלשעג ןרעוו ןשטנעמ םייב ןגיוא יד .טרעיורט ןעמ .ייוו טוט סע

 ,למעק רעד ,לזייא רעד ,ןַאמ רעטלַא רעד רעדָא דניק סָאד ,יורפ יד רעדָא ןַאמ

 ַא טלעוו ַא ןיא ןעמ טבעל ,ונ .טייקדנילב טימ ןגָאלשעג ןרעוו --- טנוה רעד

 .ןעשעג זומ סע .רערעטצניפ

 טגרָאזרַאפ טרעוװ ,ןגיוא יד טימ טלטניּפ לאומש זַא ,טסואוועג טָאה יז

 ןוא רעקידקיטייװ ,רעפיט ןוא רעפיט ץלַא טבָארג גרָאז יד .ױזַא םתס לָאמלייפ

 ךיז טלָאװ סע יו ,רעמ ליפ םעד ןגעוו ךיז טגרָאז ,לאומש ,רע .רעקירעיורמ

 .רעדניש-לעפ א ,רענערבילגיצ א ,רעטסוש א ,רעביירט-?זייא ןַא טגרָאזעג

 .ןוטפיוא ליפ טשינ ןעק רָאטקָאד רעדנילב א ןוא ,רָאטקָאד א רע זיא ,סנטשרע

 זירַאּפ ןיא ןעוועג זיא רע ,סנטייווצ ןוא ;שינרעטצניפ ,טכַאנ טרעוו םיא םורָא
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 סָאד -- קרַאטש רעייז ךיז ןעמ טגרָאז ,רעדנעל ענעי ןיא ,טרָאד ;ןרָאי ךס ַא

 ,טיוט -- יו רעגרע ךָאנ טייקדנילב טכַארטַאב ןעמ ןוא --- טסואוועג יז טָאה

 רע ןעוו ,ןבָאה וצ הנותח םיא טימ טגָאזענּפָא טשינ רעבָא ךיז טלָאװ יז

 ביל טשינ רעקינייוו רָאה ַא ףיוא םיא טלָאװ יז ,דנילב טנייה ןיוש וליפא זיא

 .דנילב טנייח ןיוש זיא רע ןעוו ,טַאהעג

 ,טייקיאור רעלַאטַאפ ַא טימ ןעמונעגפיוא שינעעשעג עצנַאג יד טָאה יז

 טיוט סרעטָאפ םעד ןעמונעגפיוא טָאה יז יו טוג ױזַא ,ךיז ןיא ?יטש ,קידתלהק

 ,טייקיאור רעלַאטַאפ ַא טימ

 ַא סעּפע יװ ןָא סע טמענ ,רענַאדעמכַאמ רעקיבולג רעד ,רעבַארַא רעד

 ,םיקַאכ רעדָא ,דיאַאס רעדָא ,ַאלודבַא זַא ,?יוו רע .ױזַא ליוו ַאללַא זַא ,ןכייצ

 -טעב עדנילב יד ןעגניז ױזַא .טלעוו עקידניז יד ןעז טשינ ןלָאז ַאמיטַאפ רעדָא

 ןופ טכיל יד וצ טמענ טָאג .סלכשח-רסומ טימ לופ רעדיל ערעייז סיוא רעל

 ױזַא .םורַא ּפִא ךיז טליּפש סָאװ דניז יד ןעז לָאז ןעמ טשינ ?יוװ רע .ןגיוא יד

 סָאד ,תועבטמ רַאּפ יד ,?זייא םעד ,זיוה ןופ סּפעש םעד וצ טמשנ רע יוװ טוג

 רעיינ ַא ןיא טלעװ רענעי ףיוא רעבירַא ןעיינ ייז ןוא ,ןַאס םעד רעדָא בייוו

 .טלעוו

 -ַאב טיײקנַארק ַא ;טייקדנילב טימ טפָארטש טָאג זַא ,ךיוא ןביולג ןדיי יד

 .רעטצניפ טרעוו סע ןוא ןגיוא יד ןיא ךיז טצעז

 םיא רעביא .ןעשעג טשינרָאג טעוװ ןלאומש זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז

 .ןלייה ,ןדיירפ ןיא ןוא ןדייל ןיא ןשטנעמ ןפלעה ףרַאד רע. גיוא סטָאג טכַאוװו

 רָאטקָאד ןדעי טימ זַא ,טגָאזעג טָאה עמַאמ יד ,ךאלמ ַא טכַאװ םיא רעביא

 ָאד זיא ןלאומש טימ זַא ,טליפ יז .ױזַא זיא סע רעכיז זיא יז .ךאלמ ַא טייג

 .טָאג ןופ ךאלמ ַא

 | .הנותח רעד וצ טיירגענ ךיז טָאה יז

 ייוצ ענייז טימ טנַאּפש סָאװ רעד ,רעביירט-למעק םעד םיקַאכ טימ

 ןוא ןַארַאגַאמ ןייק יפַאס ןופ ךָאוו רעד ןיא לָאמ יירד ןעלמעק עקידרעקיוה
 ןייא ןופ ןסעיינ עזייב ןוא תורושב עטוג טגָארטעצ סָאוװ רעד ;קירוצ ---

 ,ןייוו ,שיפ ,גנירעה ,ןבלַאז ,םימשב טגנערב סָאוװ רעד ,ןרעדנַא םעניא ?טעטש

 רעד וצ  ןלױפַאב יז טָאה םיא טימי -- ןרעדנַא ןיא טרָא ןייא ןופ ץלַאז ,רעקוצ

 רעביא טרעטַאלפ סָאוװ ,טייקסטוג יד .ןעשענ טייג סע סָאװ ,רעריא ןעמַאמ

 - ,ןגיוװרַאפ יז טעוו ןוא ריא

 סָאד ןוטנָא ,תועבטמ עכעלטע ןפַאש ךיז לָאז עמַאמ יד ןטעבעג טָאה יז

 רעד וצ ןעמוק ןוא ,טנַאװ רעד ףיוא טרָאד טגנעה סָאװ ,דיילק עקידבוט-םוי

 | ,רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד טימ רעריא הנותח
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 ךיז ןעמָארק יד ןיא ןייג לָאז יז ,טלעג לסיב ַא ןבעגעג:ריא טָאה לאומש

 ,םילכאמ ענעדיישרַאפ ןוא שעוו ,ךוטדקעדַאב ַא ,ךיש ,רעדיילק ייווצ ַא ןפיוק
 .הנותח רעד וצ ןפיוקנייא ןעמ לָאז ןעיירעשאנ ןוא ןעקנַארטעג

 ,רעשיפ םעד ?ליה ןופ זיוה םעניא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה הנותח יד

 טיהעגּפָא ,ןלאומש טַאהעג ביל רעייז ןבָאה בייוו ןייז ןוא רעשיפ רעד

 -ָאלעגנעמַאזוצ רעד ףיוא ןגירשעגנָא ,טײקכעלמעװקַאב ?סיבַא ןבָאה לָאז רע

 ייז לייוו ,ןעיירש טשינ ןוא ?ליטש ןייז ןלָאז ייז ןגרָאמירפ ןדעי חרבח רענעפ

 .םיא וצ טקישעגניײרַא ייז ןבָאה שיפ עטסעב יד .אמור םעד ןקעוופיוא ןלעוו

 תיחילש ַא ןיא ןפָאלעג .עטָאלב טימ לופ ןייז טשינ לָאז ףיוה רעד זַא ,ןטיהעג

 .טייצ רעדעי ןיא םיא רַאפ

 טלָאװ רע ךיוא ךיילנ ,סוחי םעד טימ טסיורגעג ךיז טָאה רעשיפ רעד

 ןייז סיױרַא טנָאז טלעוו עצנַאג יד סָאװ ,ןַאמ ןכעלטעג םענעי ןופ טמַאטשענּפָא

 .לאומש אפור רעד יוװ טוג וֹזַא --- דובכה תארי טימ ןעמָאנ

 .חנותח רעד וצ טיירגעג ךָאו עצנַאנ ַא ךיז טָאה ןעמ

 ; רעדנואוו עסיורג סָאד טרעדנואוועג ךיז ןבָאה יפַאס ןיא עֶלַא

 -נייש ענעטלעז א עקַאט ,לדיימ ַא רעהַא ןעמוקעג ? סָאד טסייה סָאװ

 םעד טימ ןבָאה הנותח יז טייג ןיוש ןוא ,המכח ענעטלעז ַא -- ענולק ַא ;טייה

 יד ,סעכלעזַא ןשטנואוועג ךיז ןטלָאװ רעטכעט עשידיי עלַא ,רָאטקָאד ןטמירַאב

 ענייז וצ רעכיּפעט ערעייט טניײלעג ךָאד ןטלָאװ רעטכעט עשידיי עשיריבג

 .ןַאמ רעייז ןרעוו וצ ןקיליװַאב לָאז רע ,סיפ

 -עגנייא ןבָאה געט .רעדנואוו עסיורג סָאד טרעדנואוועג ךיז טָאה ןעמ
 .ןעמוקעגנָא זיא הנותח רעד ןופ גָאט רעד ןוא געט ןעגנולש

 ,ןלאומש ןעזעגנ טשינ הכרב טָאה רעירפ געט יירד

 םוצ ןזייוװַאב ךיז לָאז הלכ ַא ןייש טשינ זיא סע זַא ,טסואוועג טָאה יז

 .חנותח רעד רַאפ ןתח

 פסיב םעד רַאפ טפיוקעגנייא ,טיינעג ?סיבַא .טיירגעגוצ ךיז טָאה יז
 רעגנוי רעד ףיוא האנק טימ טקוקעג טָאה ,הנח ,טנָאקעג טָאה יז סָאװ ,טלעג

 טלַא ןיא יז ןעוו ,ןעזעגסיוא ךיוא ךָאד יז טָאה ױזַא טָא .לריימ רעקידנעילב
 סָאװ ןוא ,ּפָאק ריא טקעדַאב ןוא ןעמוקעג זיא ,ןד ,רע ןוא רָאי ןצרעפ ןעוועג
 ? ןעמוקעגסורַא םעד ןופ זיא

 ןטלעו עכיוה ןיא ןעמונרַאפ ןיא ,םירפס-הלבק ענייז ייב טציז רע

 ןייק אטשינ זיא בוטש ןיא .ןיױשרעּפסנַאמ ןייק טשינ זיא ,ןטעמרַאּפ טביירש

 -עג זיא ריא ןופ סָאװ טָא .רעדנַאנַאטימ ץלַא זיא סָאד .דניק ַא ןופ שינעעזנַָא
 סָאװ .הכרב טנייה יו ,המכח טימ ,טייקנייש טימ טרערעגנייא ךיז ךיוא .ןראוו
 . . .4 ןעמוקעגסיורַא םעלַא םעד ןופ זיא
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 ,ןצענ ,רעסעפ עֶלַא ןפרָאװעגסױרַא ,ףיוה םעד טקיניירעגסיױא טָאה ןעמ
 טקיניײרעג ,ןפרָאװעגסױרַא רָאי ץנַאג ַא ןופ טייקניירמוא עצנַאג יד ,סעילַאב
 -ביטש ייווצ סרעשיפ} םעד ??ה ןיא .ןוטעג סָאד ןבָאה םינכש עלַא .טצוּפעג ןוא
 א רַאפ טיירגעגוצ ץלַא ,טכָאקעג .ןנָאװצעג ,ןבירעג ,טרעיישעג ןעמ טָאה ךעל

 שטנעמ ןטוג םעד ,רַאטַאנעביא ?אומש רָאטקָאד ןסיורג םעד ןופ הנותח רענייש

 ,חלכ ןייז רַאפ ןוא ,יפַאס ןופ

 םעד וליפא .ןדיי ןוא רעבַארַא ,ןשטנעמ לָאצ ַא ןדַאלעגנייא טָאה לאומש
 ןטימ רענייא .ןיילק זיא ?טעטש סָאד .ןדַאלעגנייא רע טָאה ,ַאלודבַא ןקידרעקיוה
 גנופל רעד ףיוא םענעי ייב סָאװ .גָאט ןיא לָאמ עכעלטע ךיז טפערט ןרעדנַא
 ןלאז ? ןטעברַאפ םענעי טינ ןעמ ןעק יוװ טנייה .גנוצ רעד ףיוא םעד ייב זיא
 .החמש ןייז טימ ןעיירפ עלַא ךיז

 ; טסעג יד ןעמוק ,ןביוהעגנָא ןבָאה טכַאנרַאפ

 ,שטנעמ רעקיטומטוג ַא ,זיוצנַארפ ַא ,יפַאס ןופ רָאטקָאד רעטייווצ רעד
 טימ ךיז ידכ ,הלכ יד ןכוז ןעמונעג ןוא ןלאומש טימ טשוקעצ ךיז טָאה רע
 ןעגנַאגעג זיא ןעמ .רעבייוו ערעייז טימ ןדיי ןעמוקעג ןענעז סע .ןשוקעצ ריא
 ןבָאה רעבייוו יד .טעדיילקעג שיאעּפָארייא ןוא סעיַאבַא עקידבוט-םוי יד ןיא

 יד ףיוא גנוריצ עטוג ןוא עקיליב ,ּפעק יד ףיוא ךעלכיטדןעזנַארפ ןגָארטעג
 -עג ,ןשטנואוועג ךיז טָאה ןעמ .ןרעיוא ,סמעזוב ,סמעֹרָא יד ףיוא ,רעגניפ
 ,ּמעק יד טימ טלקַאש

 .שמשמ 8 סנייז טימ יּפַאס ןופ בר רעד ןעמוקעג זיא סע

 עד טסנעדעג טוג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןוא ,ןעוועג ָאד זיא ,רפוס רעד ,ןד
 -ַארַא עּפורג ַא .ענעסעזעגנייא ,ןזיוצנַארפ עכעלטע .רַאטַאנעביא םהרבא אפור
 רעד ,רעקייטּפַא רעד ךיוא .ּפעק יד ףיוא ןשוברַאט ןוא סעיַאבַא טימ רעב
 .טעֶאּפ רעשיזיוצנארפ ַא ,טָאטש ןופ רַאסימָאק

 -פבעמ עטסעב סָאד .שיט םענרעצליה ןגנַאל ַא ייב ןסעזעג זיא לאומש
 ןופ טניזעגזיוה עסיורג סָאד טָאה שיט םעד ףיוא .לליה רעשיפ םעד ןופ קיטש
 -עג ןעוועג ןיוש זיא ?לליה .םיבוט-םימי ןוא םיתבש יד טעוװַארּפעג רעשיפ םעד
 -םימי ןוא םיתבש יד ןיא ןעמ טָאה םיא ייב ,םידיגנ יד וצ טָאטש ןיא טנכער
 .טעז רעד וצ טיורב ,סוקסוק רעלעט ַא ,שיילפ לקיטש ַא ןסעגענ םיבוט

 סע .ךוטשיט ןקידנעקנַאלב ַא טימ טקעדַאב ןעוועג רעטציא זיא שיט רעד
 -ךעמַאהעג ןוא ענעסָאגעג ,ךעלּפמעל תבש עכעלטע םיא ףיוא ןענַאטשעג ןענעז
 א ןליוא טימ טליפעגנַא ןעוועג ןענעז ךעלּפמעל יד .רעּפוק ןוא שעמ ןופ עט
 ךיוא ןענעז סע ,טכיל טײרּפשרַאפ ןוא טרעכיורעג ןבָאה ןציּפש יד ,ךעלטיינק

 .טכיל עסייוו עסיורג טימ רעטכייל ןענַאטשעג
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 ןצנַאגניא .שובלמ ןעיולב-לקנוט ַא ןיא טעדיילקעג ןעוועג זיא ?אומש

 ןבָאה ןטעשזנַאמ יד .ּפָאק ןפיוא שולעּפַאק ַא ,טינש ןשיאעּפָארייא םעד טיוכ

 ,רעלגנעל ,ךיילב ןעוועג זיא טכיזעג ןייז ,לברַא עיולב יד ןופ טקנַאלבענסױרַא

 ,ריירפ רעפיט ןוא טייקיאור ןופ ןייש ַא ןגיוא יד ןיא .ןייש

 ןופ בר ןטימ םיטַאבעלַאב עטסבושח יד ןסעזעג ךיוא ןענעז שיט םייב

 ,שארב יפאפ

 ,רעכעקעל ,ןגרַאװרעקוצ ענעדיישרַאפ טלעטשעגנָא ןענַאטשעג ןענעז סע

 ,סינ ,ןעלטיימ

 רעטסערג רעד רעבָא ,שיאעּפָארייא טעדיילקעג ןעגנַאנעג ןענעז עכעלטע

 ,סעיַאבַא עצרַאװש ןוא עיורג ןיא טליהעג ןעוועג זיא רענעמ יד ןופ לייט

 רעמינּפ טימ ,דרעב ןָא ןוא דרעב טימ ןדיי .ּפעק יד ףיוא ךעלעטיה עצרַאװש

 .עקידענכנ ,עליטש ,עוויאַאנ ---

 "רעסיוא ןַא טימ ןסעזעג ןענעז עלַא .רָאטקָאד ןטימ טדערעג טָאה בר רעד

 ,רע זַא ,טסואוועג בוטש ןיא עלַא ןבָאה ייז .ןתח םֹוצ ץרא ךרד ןכעלנייוועג

 -לעב רעסיורג ַא זיא רע .ייז ןופ רעכעה ּפעק רעט:זוט טימ טייטש ,?אומש

 ןוא ץלָאטש ןייז וצ סָאװ טימ ,ןעמענַאב וצ ךיִז סָאװ טימ ָאד זיא'סע .סחוימ

 ,ךיד ןייז ןופ ןעמיקסיױרַא ןלעוו סָאװ ,תורוד עקידרעטייוו רַאפ טיירג ןייז ךיוא

 -ַּפִא ןכעלרעדנואוו רעייז טימ ןעמירַאב ךיז ןוא ץלָאטש ןייז ךיוא ןלָאז ייז

 -םיוא ןרעוו ןעק ,זירַאּפ ןיא טרידוטש ,רָאטקָאד ַא רע זיא ,סנטייווצ ,םאטש

 טימ טרעכיזרַאפ ןייז ןוא רָאטקָאד א סלַא טָאטש רעסיורג רעדעי ןיא ןעמונעֶי

 ַאללעמ רעד ןופ ךעלסעג יד ןיא םורַא טרעדנַאװ .קיבייא ףיוא הנויח רעד

 .ללב ןרַאפ גנוזענעג ןוא ףליה קידנגָארט

 -ַאב ,םירחוס ,םיטַאבעלַאב עשיבַארַא עכעלטע ןסעזעג ןענעז שיט ַא ייב

 ,םקואוו ןייז בילוצ ,םיוק ןעמ טָאה ןַאלודבַא .ןלאומש טימ עטעדניירפ

 ןוא סרעקיוה ענייז טימ ןעקנוזעג טרָאד זיא רע .לוטש רעד ןופ ןעזעגסױרַא

 .ןעקנַאדעג עכעליירפדוצ טשינ ענייז טימ

 ןייז ןופ ןריט יד טלארּפעגפיוא ; טנילקעג ךיז טָאה ,רעשיפ רעד ??יה

 ןעמ .לזייה-רעדעפ ןופ ןוא גנוניואוו סרָאטקָאד ןופ ןריט יד ךיוא ןוא הריד

 ןוא קנעב עטּפַאלקעגנעמַאזוצ ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעגנָא רעביטש עלַא טָאה

 סיֹוא ,קַאּפ ןוא קַאה טימ החּפשמ עסיורג ןייא ןרָאװעג זיא סע ןוא ןשיט

 .החמש -- זיולב ,תובצע סיוא ,גרָאז

 ןייק ןעוועג טשינ זיא ,הּפוח יד ןלעטש טלָאזעג טָאה ןעמ ואוו ,בוטש יד
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 ,םורַא קנעב יד טימ ןשיט עניילק ייווצ יד ןוא שיט ןגנַאפ םעד ץוח ַא .עסיורג

 .סעכעבעב ןייק ןקַאּפנָא טנעקעג טשינ רעמ ןעמ טָאה

 ןיא ןעמוקעג זיא יז .הלכ יד ןעוועג ןיוש ויא בוטש רעטייווצ רעד ןיא

 ןגרָאמירפ םעניא ןעמוקעגנָא זיא עכלעוו ,הקבר עמַאמ ריא ןֹופ גנוטיײלגַאב
 ייוװצ יד ןשיווצ טּפעלשעג ןוא טניוועג טכַאנ עצנַאג ַא ךיז טָאה יז יוו םעדכָאנ

 ןופ ןייוועג ַא טימ ,יײרעּפילכ ַא טימ ןעמוקעג זיא יז .למעק ַא ןופ סרעקיוה

 ױזַא יו יונעג ףיוא ןסיוו טשינ ןופ ןוא רעיורט ןופ ,גנושאררעביא ןוא דיירפ

 רעד טימ ןוא ,טפָארטש ןוא רע טגָאלש טנַאה ןייא טימ .ןגעוו סטָאג ןענעז סע

 .טקיטיגרַאפ ןוא רע טעלג רעטייווצ

 ,ןטעברַא ןּפַאכסױרַא ךיז םיוק ןעק יז .קנַארק ךָאנ עלעגניי ריא זיא טָא

 ,רעדניק יד רַאפ ּפוז ?סיבַא ,ייט ?סיבַא ,טיורב ?קיטש ַא ףיוא ןענידרַאפ וצ ידכ

 ןפָאלשרעד טשינ ןוא ןסערעד טשינ ,טרַאדעגנייא ןוא טרַאװקעגנייא ןענעז ייז

 זַא ,דייר ענייש ןייק טשינ רעייז ןעמ טדער טָאטש ןיא .ןקיטייוו טימ לופ ןוא

 טימ ןבָאה הנותח טנייה טייג סָאװ יד ,הכרב עקאט ,רעטכָאט עטכילַאב ריא

 טימ ןוט וצ טַאהעג טָאה .,חכרב ,יז ,יפַאס'ןופ רָאטקָאד ןטסערג םעד ,ןלאומש

 רעטניה ,דלַאװ ןיא ,ןעזעג ייז ןעמ טָאה דלעפ ןיא .ףוסוי ,ןוז סדיאַאס לַאמַאג

 יירענערב-לניצ רעד רעטניה ,ַאפַאטסומ ןדנילב ןופ רעמַאק-?זייא רעסיורג רעד

 -עג ,טשוקעג ,טעלשושעג ךיז ןבָאה ייז יוװ ןעזעגנ טָאה ןעמ .רעטָאפ ספוסוי ןופ

 .ןלייצרעד וצ הּפרח ַא זיא סע .ךיז טזדלַאה

 טנערברַאפ זיא ףוסוי סָאװ סָאד זַא ,זַארַאגַאמ ןיא ןעמ טדער רעטציא

 רעוו .ןהכרב טימ ןוט וצ סעּפע סע טָאה ןדנואוושרַאפ זיא ַאקסומ ןוא ןרָאװעג

 ןוט וצ בָאה ייג .לובלב ַא קילגמוא ןַא .ןעמוקסיורַא ןעק םעד ןופ סָאװ טסייוו

 .ןשינעעשעג עכלעזַא ןוא דייר עכלעזַא טימ

 רעד טימ ןדייר ןביוהוצנא רעירפ סָאװ טסואוועג טשינ טָאה עמַאמ יד

 אנקמ ייז טעוװ טלעוו עצנַאג יד זַא ,קילג ַאזַא ןגעקטנַא טייג סָאװ ,רעטכָאט

 -ילבעג ןוא ,עמַאמ יד ,טנייוועג טָאה יז .ןשטנעמ עלַא .טלעוו עצנַאג יד ,ןייז

 .דייר עכעלדנעטשרַאפמוא טדערעג ןוא טעּפ

 םעד ?ליה ןופ זיוה םוצ ןהכרב טײלגַאב טָאה סָאװ .,יורפ עטייווצ יד

 ןיא טבעלעגרעביא טָאה יז .שָארנעב ןד ןופ בייוו סָאד ,הנח ןעוועג זיא רעשיפ

 סָאד טלָאװ ייהטלע ,הּפוח רעד וצ ןעמעוו ןריפ ןופ דיירפ עגרַאק יד טונימ רעד

 ...דניק ַא סריא ,רעטכָאט ַא עריא ןעוועג

 רעייז ןעוועג זיא סע .רעבייוו יד ןעוועג ןענעז בוטש רעטייווצ רער ןיא

 ןוא םילכ עלַא ןענַאד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ןעמ טָאה גָאטייב ,רעמיצ גנע ןַא

 טָאה ןעמ ,רעהפיוא ןָא טקיניירעג טָאה ןעמ .ןצענ יד ןוא רעּפעש יד ,ןסעפעג

 טלעטשעגקעווַא ,הלכ רעד רַאפ ץכעטעבעג ַא טכַאמעג ,לוטש ַא טּפעלשעגניײרַא
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 ןוא ןדנַאװעג עקירילַאק ענעדיישרַאפ טימ טגיילעגמורַא ,םעמלַאּפ ייווצ

 .ןרעדעפ

 -ַאב םעד ףיוא טרַאוװעג ןוא לוטש רעד ףיוא ןסעזעג הלכ יד זיא רעטציא

 ,רעזענ יד טציינשעג ,טעּפילכעג ,ןגירשעג ןבָאה ריא םורַא רעבייוו יד .סנקעד

 ןוא גנוצ ,זדלַאה ןשיווצ עטקלַאהענּפָא תולוק עכלעזַא ?יומ ןופ ןבעגעגסיױרַא

 סהלכ רעד ייב טגײלעגקעװַא ןוא סּפעש ַא טּפעלשעגניײירַא טָאה ןעמ .ןּפיל

 ייב טגײלעגקעוװַא ןוא ,ןוה ַא ןוא ןָאה ַא טכַארבעגניײרַא ןעמ טָאה םעדכָאנ ,סיפ

 ןבעל גנַאל ןופ ,תורישע ןופ ןוא גנורעּפכורפ ןופ םינמיס ץְלַא .לוטש רעד
 .ליוא ןקידנקעמש טימ ןַאפ ַא טרעכיורעג טָאה ןעמ .תולזמ עלַא ןופ ןוא

 -נייא ןוא קַאב רעטכער רעד ףיוא לָאמ ףלע הלכ רעד טשוקעגנ טָאה ןעמ

 | .תולזמ ףלעווצ יד דגנכ ,קַאב רעקניל רעד ףיוא לָאמ

 -עג טשינרָאג ,טרעהעג טשינרָאג טָאה יז .םולח ןיא יו ןסעזעג זיא יִז

 לעווש רעד ףיוא ריט רעד ןיא .ןתח ריא ןעז טנעקעג טשינ וליפא טָאה יז .ןעז

 יירד ,יפַאס ןופ םירָאמזעלק יד ןסעזעג ןענעז ךעלרעמיצ עדייב יד ןשיווצ

 -רַאט עטקעלפרַאפ טימ סעיַאבַא עטיירב ןוא ּפעק עטלָאגעגּפָא טימ רעבַארַא

 ,טלבמיצעג ןבָאה רעבַארַא יד .םירָאמזעלק ןדיי ייווצ ןוא ּפעק יד ףיוא ןשוב

 ריי ןייא ;לקייּפ ַא ףיוא טּפַאלקעג ,ךעלטנעמורטסניא ןופ סענורטס ןגיוצעג

 טײּפמָארטַא ןיא ןזָאלבעג טָאה רעטייווצ רעד ,?דיפ ַא ףיוא טליּפשעג טָאה

 רדסכ ךיז ןבָאה ,עקיגאז-גיז ,עטלקערבעצ ןעוועג ןענעז םינונינ יד ,ןיירַא

 זיא ןוגינ ןייא .ןעגנַאלק ןוא טייקשימטיר רענַאטָאנָאמ רעד טימ טרזחעגרעביא

 ןוא ןיד שידָאלעמ ,ןגיוצעצ גנַאל ,ןרעדנַא םער ןיא ןטכָאלפענניירַא ןעוועג

 -ַארַא יד ןופ רענייא .עקידנכאל ןוא עקידעגָאלק ,עקידנענייוו ,רענעט עטרַאה

 ַא ןופ גיוא ןַא ףיוא עמלעב ַא ,ּפָאק ןטלָאגעגּפָא ןַא טימ ,םירָאמזעלק עשיב
 יד טיײלגַאב ןוא רעטרעוו ןעגניז ןעמונעג טָאה ,טקַארַאטַאק םענעסקַאוורַאפ

 -עצנירּפ ַא רענייא ןופ לכשה-רסומ ַא טרעהעגנָא טרָאד ךיז טָאה סע .םינוגינ

 ,טלעוו ריא רעטיב ןעוועג זיא םעדכָאנ ,ןטבילעג ריא ןבירטרַאפ טָאה סָאװ ,ןיס

 . . . ןיסעצנירּפ ַא ןעוועג זיא יז םגה

 ןוא רענעט-זדלַאה ,ןרעטכעלעג ,ןעיירשעג ,רעדורעג ַא ןעוועג זיא סע

 ןוא תיבה-לעב השעמ ןעגנַאנעגמורַא זיא רעשיפ רעד ל?ליה .יײרעלּפַאלּפדןעגנוצ

 -עלַא טָאה רע .שיט ןפיוא ןכַאז עטונ יד ןופ ןכוזרַאפ לָאז םלוע רעד ןעזעגוצ

 יד שיט םוצ ןעגנַאלרעד טשרע ןעמ טעוװ הּפוח רעד ךָאנ זַא ,טסיירטעג ןעמ

 םעניא טּפַאכ ןיילַא רע סָאװ ,שיפ עטוג יד טּפיוהרעביא ןוא ,םילכאמ עתמא

 -רעד רע טָאה --- לפיש ןייז טימ ןעמואושעגמורַא רע זיא טכענ ייווצ .םי

 רַאפ שיפ טּפַאכעג ןוא -- דייר יד ןיא טעטיוויאַאנ רעשרעדניק ַא טימ טלייצ

 הנתמ ַא .טקישעגוצ טָאג םיא טָאה שיפ עטסעב יד .הנותח רעקיטנייה רעד
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 -ַארַא קידנדייר טכַאלעג רע טָאה -- ןמיס ַא זיא סע .ןהכרב ןוא ןלאומש רַאפ

 םעד טקיליװַאב טָאג זַא -- םענעכָארבעג ַא --- שיזיוצנַארפ ,שירעברעב ,שיב

 -ניק ןוא ,ןרָאי עגנַאל ןבעל ןוא ןרעּפטכורפ ךיז טעוו קלָאפרַאּפ סָאד ןוא ךודיש

 ענייז ןיוש ךיז טָאה רע .?ליה סָאד טסייוו רע .ךס ַא ןבָאה ייז ןלעו רעד

 עסיורג טפַאכ רע ביוא .לקישטנַאמרעגנוי ןייק טשינ ןיוש זיא רע .םינמיס

 קלָאפרַאּפ סָאד ןוא הנותח עטסכעלקילנ יד ןייז סע טעוװ ,ןּפרַאק ןוא טכעה

 | .קיִלג ןופ ןרעטש יד ןיא ןיירַא ןייג

 ַא לדנער א ,רענייוש ַא ןעוועג עבטב זיא סָאװ ,ןיילַא ?אומש ךיוא

 גנוצ יד םיא זיא ,דייר ליפ ןייק ןנירקסױרַא םיא ןופ טנעקעג טשינ ,טרָאװ

 ןופ ןשינעעשעג ןוא ןדָאזיּפע ליפ טלייצרעד טָאה רע .ןדנובעגפיוא ןרָאװעג

 ץיוו טימ טלייצרעד טָאה רע .זירַאּפ ןיא טייצ רָאי ףלעווצ ןעגנערברַאפ ןייז

 דיי ַא ,יפַאס ןופ בר רעד וליפַא ,ָאד עלַא ןוא טכַאלעג טָאה ןעמ .המכח ןוא

 ייב ןוא ןרָאי ךס א ?ביטש-םעדיוב ןייז ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ןאמ א ,ןקז א

 טָאה רע ךיוא -- טנלָאשט "עניכס, ףיוא שוריּפ ַא ןבירשעג ךעלטכיל ענבלח

 .דייר סלאומש וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא טכַאלעג

 .החּפשמ ןייא יו חנותח רעד ףיוא ןעוועג ָאד ןענעז עֶלַא

 רעשיפ רעד לליה ייס ;ַאלודבַא רעקידרעקיוה רעד ייס ןוא ,בר רעד ייס

 ןיא עשיבַארַא ,עשידיי ,רעבייוו יד ייס ;רָאטקָאד רעשיזיוצנַארפ רעד ייס ןוא

 ןוא לוטש סהלכ רעד ןופ ןטָארטענּפָא טשינ ןבָאה סָאװ ,רעכיט עטליהרַאפ

 ,האנק ןוא טפַאשביל טימ הלכ רעד ףיוא טקוקעג ץרא-ךרד ןקידלַאװעג טימ

 ןוא ןנױא ערעייז ןיא טילגעג טָאה סָאװ סעכלעזַא סעּפע ןוא דיירפ טימ

 טלַא ןיוש ןענעז רעבייל ערעייז .טפַאשקנעב עטייוו ַא ,דיירפ עטייוו א רעבייל

 ןעמוקַאב רעכייב יד .,ןענעקירט ןּפיל יד ,ןענַאיוו רעמינּפ יד .קידנענַאיװ ןוא

 , . . . ןסיברַאפ ןוא זייב ,?יופ ןוא טלַא ןענעז רענעמ יד ;ןדלַאפ

 .רעטצנעפ יד ןופ ןביוש יד ןיא טרעטצניפעג ןוא טיולבעג טָאה טכַאנ יד

 ,ןעמוקניירַא טנעקעג טשינ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג זיא ףיוה רעד

 .עקירעיורטי ןוא םינוגינ עכעליירפ טליּפשעג ןבָאה םירָאמזעלק יד

 : ןעוועג סע זיא טנווַא ןיא ךעלטעּפש

 ןלעטשפיוא לֵאֹו ןעמ ןליופַאב טָאה רע .טלעטשעגפיוא ךיז טָאה בר רעד
 ןב ?אומש רָאטקָאד ןבושח םעד ןייז שדקמ טעוװ רע ןוא ןעגנַאטשיהּפוח יד

 ,הלברו בקעי תב חכרב ,הלכ .יד ןוא םהרבא

 טָאה ןעמ ,ךעלטכיל ןטלַאהעג טָאה ןעמ .הּפוח יד טלעטשעג טָאה ןעמ

 םולח ןיא יו סעּפע ןעוועג זיא ץלַא .טכַאלעג ,טדערעג ,ןעגנוזעג ,ןגירשעג
 רַאפ --- ריירפ ךיז ןיא טגָארט סָאװ טייקכעלקריוו קיטש ַא ןוא ןהכרב רַאפ

 .ןלאומש
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 -עג ךיז טָאה ןעמ .טשטנעבעג ןוא טדערעג ,תוכרב טגָאזעג טָאה בר רעד

 -עג טָאה רע .רענניפ יד ףיוא ?רעגניפ א ןחכרב ןוטעגנָא טָאה ?אומש .טשוק

 עקיררעייפ ַא טקירדעגסיוא טָאה םינּפ ריא .ןגיוא יד ןיא ריא טקוקעג ,טדער

 ,רעיורט ןוא טפַאשקנעב ,םולח ןוא קילג טימ ,ןח טימ טלעוו ַא ןוא ,טייקימַאלפ

 | .ןעמַאזוצ ץלַא
 ןהכרב טימ רעבייוו יד .ןשיט יד וצ טצעזעג ךיז םלוע רעד טָאה םעדכָאנ

 עשידיי ךָאנ ןוא בייוו ןייז ןוא ?ליה ,רעדנוזַאב רענעמ יד ןוא רעדנוזַאב

 ןשיט יד שזַא .,ןעקנַארטעג ןוא םילכאמ יילרעלכ טגנַאלרעד ןבָאה רעבייוו

 .ןכָארבעג ךיז ןבָאה

 .ןוטעגּפָא טשינ ןהכרב ןופ ךיז טָאה םולח רעד

 גנוטסולג טימ טבָאקעג ןבָאה ןטילבעג יד ,ךעליירפ ןעוועג זיא לאומש

 ןיא הכרב סָאװ ,העש יד טשטנעבעג קנַאדעג ןיא טָאה רע .גנוטרַאוװרעד ןוא

 .ןייּפ ןוא גרָאז טימ גרעב ןלַאּפעגּפָארַא םיא ןופ ןענעז סע .ןעמוקעגרעהַא ָאד

 ןענַאטשעג זיא לעווש רעד ייב ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה גנולצולּפ

 .ירַאבדימ םימחר

 טשינ רעבָא ,ןעזעג םיא ןבָאה ערעדנַא .הכרב ןעזעג םיא טָאה עטשרע יד

 ?יפַאס ןיא ןעמ טעז ןדיי עכלעזַא קיניײװ .טלַאטשעג ןייז ןופ ךיז טכַאמעג

 ןיא ןעמוקעגנָא טקנוּפ ,רערעדנַאװ ַא םתסה-מ .סיוא ױזַא ךָאד ןעעז עלַא

 .ןעמוקעג רע זיא הנותח עשידיי ַא זיא סע טרעהעג ןוא יפַאס

 רע .דיירפ ַא ךרוד ריא זיא בייל ריא ןיא ןוא טרעטיצעגפיוא טָאה הכרב

 - .ןלאומש טימ טנייח ךיז טדניברַאפ יז סָאװ ,םרוג רעד ןעוועג ךָאד זיא

 טשינ טָאה רע .בוטש רעד ןטימ ןיא ןײרַא טירט ַא טכַאמעג טָאה םימחר

 בוטש רעד ןיא ןיירַא ןוא לעווש יד רעבירַא זיא רע ,רעכייוו יד ףיוא טכוקעג

 | ,רענעמ יד ןופ

 טלעטשעגפיוא קיטסַאה ךיז טָאה רע .ןעזעג לאומש םיא טָאה רעטציא

 : : טנעה יד טקערטשעגסיוא ןוא

 טוג -- ןפורעגסיוא לאומש טָאה --- ! ירָאבדימ םימחר ,םכילע םולש ---

 ! ןעמוקעג טייצ ןיא ןוא ןעמוקעג

 רימ זיא ץעגרע .הרושב טימ ןשטנעמ םעד ןגעקטנַא ןעייג ןהעש עטונ ---

 ךימ סיפ עניימ ןבָאה ,הנותח רעקיטנייה רעד ןופ הרושב יד ןרָאװעג טגָאזעגנָא

 : ! םכילע םולש .טכַארבעג רעהַא ָאד

 ;טסעג ערעדנַא יד רַאפ טסַאג םעד טלעטשעגרָאפ טָאה לאומש

 ! םכח רעסיורג ַא ,רערעדנַאװ רעד ירַאבדימ םימחר זיא סָאד ---

 .טסַאג םעד טקוקעגנָא רעטציא ןבָאה עלַא

 .עכעלגנירדכרוד ,עקידרעייפ ןגיוא יד .ךיוה ןעוועג זיא רע
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 .טגָאזעג ?אומש טָאה -- ירַאבדימ םימחר ,שיט םוצ ךייא טצעז --
 ! ןוט סע ךיא לעוװ ,תיבהזלעב ןופ ןליוו רעד זיא סע גיוא ---
 םימחר ,ןעמוקעג טנעז ריא סָאװ םעד בילוצ רעסערג זיא החמש יד ---

 יד ןופ טכוזרַאפ ןוא ךייא טצעז -- ?כיימש ַא טימ טגָאזעג לאומש טָאה --

 | ! ןעקנַארטעג ןוא םילכאמ

 טבוזרַאפ ןוא שיט םוצ טצעזענוצ ךיז ,טנעה יד ןשַאוװעג ךיז טָאה םימחר
 ,םילכאמ יד ןופ

 ,םולח ,ןצפיז עליטש ,דייר ,ןרעטכעלעג ןיא ןענורעגסיוא ןענעז ןטונימ
 ,טפַאשקנעב ןוא ,גנוטרַאװרעד



 לטיּפַאק רעטנציירד

 וע טײר ַא

 .הדועס-הנותח יד ןגיוצעג ךיז טָאה ןיירַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב

 רע .טסעג יד ןופ טײקטקַאּפעג רעד ןשיווצ ןסעזעג זיא ירַאבדימ םימחר

 םיא ןבָאה ייז .שיט םורַא ןשטנעמ יד טכַארטַאב ,סנטסניימ ןגיוושעג טָאה

 ןוטרַאפ זיא ,רערעדנַאװ ַא זיא םימחר זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא .טכַארטַאנ

 שטנעמ רעדעי טשינ ואוו ,רעכיוה ַא טלעוו ַא ןיא ,תודוס טימ טלעוו ַא ןיא

 זיא דיי רעקיזָאד רעד .ןעקנַאדעג ענייז טימ ןוא חומ ןייז טימ ןעמולוצ ןעק

 ,רעשיפ רעד ,שמש רעד ,בר רעד :שיט םייב עֶלַא ָאד ןענעז ייז יוו ױזַא טקנוּפ

 "רעטנוא רעד רעבָא זיא סָאװ .ָאד עלַא יו ױזַא טקנוּפ ,רפוס רעד ,רחוס רעד

 שרעדנַא ןכַאז טעז ןוא טלעוו רעסיורג רעד רעביא טרעדנַאו םימחר ? דיש

 .ןעז ייז יו

 ךעלטעטש יד זיולב ןענעז סע .טלעוו עסיורג יד טשינ סע זיא ךעלטנגייא

 ןוא ערעדנַא סָאד ןָא טריר סנייא ,ןרעדנַא ןבענ סנייא ןגיל סָאװ ,ָאקָארַאמ ןיא

 טרעדנַאװ ,רעיורט ןוא טייקנייש רעשידיי ,ןדיי טימ טלעוו ַא סע זיא ןעמַאזוצ

 ןוא ןדיי טפערט .,רעפרעד ןוא ךעלטעטש יד רעביא ,ירַאבדיפ םימחר ,רע

 טשינ ,תורושב עטוג ַאד ןענעז קידנעטש טשינ .תורושב עטוג ייז טגנערב

 ןטעברַאפ ןוא דובכ ּפִא םיא ןבינ ,ןרעדנַא ןטימ דיי ןייא ךיז טיירפ לָאמעלַא

 ןופ רָאג רעדָא ,שיט ןטיירגעג ַא ןופ,ןסינעג וצ רעדָא ,רעגעלטכַאנ ףיוא םיא

 .שיט ןעמערָא ןַא

 "שב עטוג םיא ןופ טרעהעג ,טרָאד ןוא ָאד ןעזעג ןיוש םיא ןבָאה ןדיי

 -עגעגַאב ןופ דיירפ ַא ,גָאזנָא ןופ דיירפ ַא ךיז ןיא ןגָארט סָאװ עכלעזַא ,תור

 סעּפע ןגָאזנָא זיולב ,תורושב ןייק טשינ ןענעז סָאװ ,תורושב ךיוא ןוא ןשינ

 זיא סע ,פלעה טשינ ןעק ןעמ סָאװ ,רעיורט טימ ןכַאז .ןעשעג זיא סָאװ

 הריזג גונעפָאה ןייק טשינ ןבָאה ןוא טסיירט ןייק טשינ ןבָאה ,טגיילעגפיוא

 .קערש ןוא
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 ןשיווצ ליפ טשינ ,ָאקָארַאמ ןיא ָאד ןענעז רערעדנַאוװ עכלעזַא ליפ טשינ

 יד ,ָאד רעבָא ןענעז סאו יד .רעדנעל עשינַאקירּפַא-ןךופצ יד ןיא ןדיי יד

 סע תוכז סנעמעוו ןיא טייל יד ןענעז ,עקידנגייווש-ליטש יד ןוא רערעדנַאװ

 רעד רעביא יוט טלַאפ סע ןוא טנגער סע תוכז סנעמעוו ןיא ,טלעוו יד טייטש

 ןוא רעסַאו ,טייקיטכיל ןוא זייּפש ןַארַאפ זיא סע תוכז סנעמעוו ןיא ,דרע

 ןוא טסיירט ,טנוזעג ,דיירפ ,טכיל ןּפָארט רעדעי .ייז בילוצ ץלַא ,טנוזעג

 ,רערעדנַאװ יד -- טייל עליטש עקיזָאד יד ןעקנַאדרַאפ וצ זיא ץְלַא גנונעפַָאה

 םעד ?ליה סָאװ ןזייּפש עטוג יד ןופ טכוזרַאפ ,ןעקנורטעג טָאה ןעמ

 ײלרעלַא יד ןעקנורטעג ,טנַאה רעלופ ַא טימ טיירגעגוצ טָאה בייוו סרעשיפ

 ענעדיישרַאפ ,טפַאז ןטכורפ ,ייט ,ןפנָארב ,ןייוו ןופ תואקשמ ןוא ןעקנַארטעג

 ןוא טייקטכייל ַא ןביג ןוא ףוג םעד ןקרַאטש סָאװ ,ןעקנַארטעג עשיזיוצנַארפ

 .טימעג םעד ןוא גנוצ רעד דיירפ

 ןַא ןופ החמש יד ןוא גנַאזעג סָאד .ךעליירפ ,ךעלטימעג ןעוועג זיא סע
 .הנותח עשידיי טכע

 ףיוא ךעליירפ ןעוועג םיא זיא סע .טגיילעגפיוא טוג ןעוועג זיא ?אומש

 ןלָאװקעג טָאה טיײקמערַאװ עכעלרעדנואוו ַא ןוא טימעג ןפיוא טוג ,המשנ רעד

 י | .םיא םורַא ןוא םיא ןופ

 -תודוס רעד טָא .ָאד ןיא ירָאבדימ םימחר סָאװ ןדירפוצ ןעוועג זיא רע
 טסיירט ַא ןופ ,טייקרעכיז רעסיורג ַא ןופ ךיז ןיא סעּפע טגָארט דיי רעקיד

 טימ םיא ןופ טלַאװק סע .רעטרעװ ןיא ןבעגרעביא טשינ ןעק ןעמ סָאװ

 א סע זיא הנותח רעד וצ ןעמוקעג זיא רע ביוא .טסיירט ןוא טייקליטש
 | .ןמיס רעטונג

 .ןלַאפנייא ענייז ןופ טכַאלעגסיוא ךיז ןיילַא קנַארעג ןיא טָאה רע

 סנביולגרעבא יד ןיא ןסענרַאפ זירַאּפ ןיא ןרָאי עלַא יד ןיא טָאה רע

 א ךאנ זיא סע .(עקירּפַא-ופצ ןיא) ןשטנעמ םעניא ןקַאבעגנייא ןענעז סָאװ
 יױזַא ,רעבַארַא יד ייב טוג ױזַא .עירעטסימ ןוא ףושיכ ןופ שימעג רערליוו
 ןענעק ,םעד ןופ ןסיײרסױרַא ךיז ןלעוװ ןײלַא ןלָאז ייז לפיוו .ןדיי ייב טוג

 טשינ זיא סע ,המשנ רעד ןופ ףיט רעד ןיא ןקַאבעגנייא זיא סע .טשינ יז
 .ןעלצרַאוװאוצסיוא ךלנעמ

 ,שטנעמ ןופ טייקסטוג רעד ןיא רעקיבױלג ףיט ַא ןעוועג זיא ןײלַא רע

 ףליה ,גנוזענעג ןוא דיירפ ןרעדנַא ןרַאפ ןגָארט ףרַאד רענייא סָאוװ םעד ןיא
 סנבילגרעבא ןייק ןיא .שטנעמ םעניא טביולנעג טָאה רע .טייקסטוג ןוא
 טָאה סע סָאװ ץְלַא טכַאלעגסױא .טזָאלעגניירַא טשינ לָאמנייק ךיז רע טָאה
 .םעד טימ ןוט וצ

 םימחר םעד ןוא ?דיימ עשיבַארַא יד ,ןַאקסומ טימס ןשינעגעגַאב יד
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 ןטייוו ןייז ןופ ,ןעגנַאלק עטייוו סעּפע טקעווענפיוא םיא ןיא טָאה ,ירַאברימ

 ןעמ טָאה זיוה ןיא רעטָאפ ןייז ייב םגה .ךָאנ טייהדניק רעד ןופ ,לָאמַא

 יקיטש עשיטַאנַאפ ןוא סנביוקגרעבא ןביירטרַאפ וצ ץְלַא ןוטעג

 .ריי ַא ןופ טלַאטשעג עקידתודוס ַא תמאב זיא ירַאבדימ םימחר רעד

 יד טייטש סע תוכז סנעמעוו ןיא סעקינווָאװ-דעמַאל יד ןופ רענייא רשפא

 ןטסדנימ םעד טימ ךיז טנגונַאב רע .ייז ןופ רענייא רעכיז זיא רע .טלעוו

 טלעוו רעד רעביא טייג ,ןעגנַאלרַאפ ןייק טשינ טָאה רע .ןטסדנימ םעד ןופ

 ןעגנערב רַאנ ליוו רע .גנורעטייל ןיא ןוא םירוסי ןיא ,רעיורט ןוא דיירפ ןיא

 .גנונעפָאה ןוא טסיירט ,תורושב

 ףיוא ָאד זיא ירַאבדימ םימחר יוװ דיי ַאזַא סָאװ ,רַאברעדנואוו זיא סע

 טגנערב ןוא עטסמערָא יד ןופ עטסמערָא יד ןשיווצ טמוק ןוא טלעוו רעד

 טלָאװ יו טשינ ןעוו ,סאללעמ יד ןיא ןחיי יד ןשיווצ רקיע רעד ,טסיירט ייֵז

 גנונעפָאה ןייק ,ןעמוקעג טשינ ץיגרע ןופ טלָאװ לָארטש ןייק ? ןעזעגסיוא

 -עצ טלָאװ רעיורט רעד .ןלעווש סמענייק ייב טרַאּפשעגנָא טשינ טלָאװ

 ,טקיניײּפרַאפ ןוא טקיניײּפעג ,טלסיירטעצ ןוא טרעטעמש

 -ביל סיורג טימ ןריי ןקידנגייווש םעד ףיוא טקוקעג רעטציא טָאה רע

 טעװ רענעי סָאװ ץלַא ,ןגלָאפוצסיוא ןעוועג טיירג טלָאװ רע ןוא טפַאש

 .ןגָאזרעד טינ ןגייווש ןייז טימ טעוװ רע סָאװ ץלַא ןוא ןגָאז

 זַא א
+ 

 ךיז ןבָאה טסעג יד ,רעלופ ןרָאװעג הדועס יד זיא טכַאנ רעבלַאה וצ

 .ןפוא ןכיוה ןפיוא ןעוועג חמשמ

 טָאה לאומש  טגײלעגקעװַא ןעועג ןיוש ןענעז ןעגנַאטש-הּפוח יד

 ןענעז ןגיוא יד .רעגניפ ןפיוא לרעגניפ ַא טימ ןהכרב ןעוועג שדקמ ןיוש

 .ןזָאלעגּפָארַא ןוא עליטש ,עמורפ ריא ייב ןעוועג

 "עג ךיז טָאה יז .םיא ףיוא ןוט וצ קוק ַא ןענוגרַאפ טשינ ךיז טָאה יז

 וצ םיא טרעװו טשינ זיא ןוא קידניז זיא יז זַא ,טליפעג טָאה יז .טמעש

 "עג ,גנובעגרַאפ ןטעבעג ןוא טנייוועג טָאה ריא ןיא ץלַא .ןַאמ ַא רַאפ ןבָאה

 יז רעדייא ,דניז יד ןשַאװּפָא טלָאװעג ,טלעוו רעד ייב ןוא טָאג ייבי ןטעב

 .בייוו ַא םיא וצ טרעוו

 ַא טשרע יז ןעק רע .טפַאשביל רעפיט טימ ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע

 ריא טּפַאזעגנייא ךיז ןיא רע טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .טייצ שדוח

 ןוא טייקכעלבייוו טימ לופ זיא סָאװ עריא טייקנייש יד ,?ביימש ןעמורפ

 רַאפ גנובעגרַאפ טָאג ןטעבעג טייהרעמוטש ךיוא טָאה רע .טייקכעלטרעצ

 -ַארַא רעטנַאקַאבמוא רעד ןופ ,תוואת ןופ ןריפרַאפ ךיז ןזָאל רַאפ ,דניז ענייז
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 לָאז גנובעגרַאפ יד ןעוו ךעלקילנ ןעוועג טלָאװ רע .ַאקסומ ?דיימ רעשיב
 ,טייצ ןיא ןעמוק

 יד ןופ ןשטנואוועג קלָאפ-רָאּפ םעד ןבָאה ןעוועג ָאד ןענעז סָאװ עלַא

 .ןעמענפיוא ןעק שטנעמ א ?םיוו סטוג ליפוזַא ןצרַאה ןופ ןשינעפיט

 ײלרעלַא ןעמונעג טזָאלעצ ךיז םירָאמזעלק יד ןבָאה הּפוח רעד ךָאנ
 .ןעגנַאלק ןוא רענעט

 םתס ןוא םינונינ ?כשהירסומ ןעגנוזעג ,טצנַאטעג ,טליּפשעג טָאה ןעמ
 ןוא ןַאמ ,דיי ןוא רעבַארַא ,ןעמַאװצ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה עלַא .םינוגינ
 | .בייוו

 רעד ןיא סיוא ןעייג טכעניהּפוח .טכַאנ עבלַאה ןעוועג זיא רעטציא
 טכַאל ןוא טעשזריה ?זייא רעד ,טיירק ןָאה רעד ןעוו טייצ יד זיא סע .טייצ
 ןופ םיקוסּפ טמורב ירַאבדימ .טיירש ןוא טרעמָאי למעק רעד ,רעמַאק ןיא
 ןעורנייא טשינ ןעק ןוא רעגעלעג ןפיוא ךיז טפרַאװ רפוס רעד ןד ,תוצח
 ,פרוג םענעגייא ןייז ףיוא זייב ןוא ךַאוו זיא רעקידרעקיוה רעד ַאלודבַא

 -סיוא םייב ןטלַאהעג טָאה ןהכרב ןוא לאומש ןופ טכַאנ הּפוח יד ךיוא
 .ךיז ןשעל

 | .טקידנעעג ךיז טָאה הדועס יד
 ײֿפרעלַא ףיוא קידנשטניוו ,זייווקיצנייא ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז טסעג יד

 .תוכרב ײלרעלַא ןוא רענעט

 רעייז טנייה טָאה רע .ירַאבדימ םימחר ,קעװַא זיא רעטצעל רעד

 ךייר טמורבעג רע טָאה רעטציא ךיוא .ןסעגעג קינייוו ,טרערעג קיניײװ
 רעד .םיא ייב ןייז רע טעװ ןגרָאמ זַא ,ןלאומש טגָאזעג טָאה רע .עליטש
 טאה םימחר רָאנ ,רעגעל-טכַאנ ףיוא ןטלַאהנייא טלָאװעג םיא טָאה רָאטקָאד
 טלָאװ רע יו ,טפול רעד ןיא טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ א רענעקָארשעצ א
 .ןעמוקעגסורַא ָאד ןענעז סאו ,דייר יד רַאפ טַאהעג ארומ ןילַא

 א ןעניפעג ןיוש רע טעװ ץעגרע .ןיירַא טכַאנ רעד ןיא סױרַא זיא רע
 -ַאּפש ןיוש רע טעוװ םעדכַאנ ,טכַאנ יד ןעמוקוצרעביא רָאנ יבַא ,רעגעל-טכַאנ
 | ,רעטייוו ןוא רעטייוו ןענ

 -ךיּפעט יד הקבר ,עמַאמ סהכרב ןעוועג זיא רעבייוו יד ןופ עטצעל יד
 .ןירעבעוו

 טָאה יז .תחנ ןוא דיירפ ןופ ןלָאװקעג םייצ עצנַאג יד טָאה ץרַאה ריא
 ןַא ףיוא ןעק שטנעמ ַא זַא ,טביולגעג טשינ ןוא םעד ףיוא טכירעג טשינ ךיז
 טשינ םיא ןוא תונתמ ןבעג םיא ןעק טָאג ןוא ןרעוו טכירעגפיוא ױזַא תמא
 , | ,ןעזרַאפ

 יו ױזַא ,רענעט ןוא ןברַאפ ןופ ליּפש ַא יו רעמ טשינ עקַאט סע זיא
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 זיא סע .רעכיּפעט יד ןיא ןרילָאק ןוא רענעט ענעדיײשרַאֿפ ןײרַא טבעוו יז

 ןוא טוט ןטימ ןַא ריא טמוק ךַאז עדעי .טכייל ױזַא טשינ רָאנ ,סָאד עקַאט

 וצ ףױא טשינ ןרעה סע .טלַאהּפִא ןָא ןוא רעהפיוא ןָא יז טרעוו ןנַאלשעג

 .ּפָאק ריא רעביא ּפעלק ןלַאפ

 -למעק םעד םיקַאכ טימ יפַאס ןזָאלרַאפ טלָאזעג יז טָאה ירפ ןגרָאמ

 ןצנַאגניא טשינ ךָאנ זיא לגניי ריא .זַארַאגַאמ ןייק ןרָאפקירוצ ןוא רעביירט

 ןעק יז ,טליטשעגנייא ןצנַאגניא טשינ ךָאנ זיא עימעדיּפע יד ,טלייהעגסיוא

 ןעיירש רעדניק יד .קידייל ןייג וצ גָאט ןקירעביא ןייק ןעניגרַאפ טשינ ךיז

 וצ ןפָאלש קעװַא זיא יז .,סיורג רעייז זיא בוטש ןיא טנלע רעד ןוא ןסע

 .רעשיפ םעד .לליה

 .הכרב ןוא לאומש רעטציא זיא ןבילבעג

 םעד טימ ןעמַאזוצ רעטצנעפ םעד ךרוד טױלבעגניירַא טָאה טכַאנ יד |

 .סעילַאוװכ יד ןופ שיור םעד ןוא םי ןופ גנַאזעג

 .ָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע .,טקוקעגנָא ךיז ןבָאה בייוו ןוא ןַאמ

 טקוקעג ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טָאה הכרב סָאװ ,טכַאנ יד ןיא טנייה

 טימ ,דיירפ רעקידרעטיצ ןוא טפַאשביל רעזָאלצענערג ַא טימ ןלאומש ףיוא

 םעד וצ ןעגנַאגרעד םירוסי ערעטיב ךרוד זיא סָאװ ,יורפ ַא ןופ טײקטרַאצ ַא

 ..טלָאװעג טָאה יז סָאװ

 : טגָאזעג טָאה רע .ןעלסלַא עריא טרירַאב טָאה רע

 ,בייוו ןוא ןַאמ רימ ןענעז רעטציא --

 .לאומש ,ָאי ---

 . .ןייש רעייז סיוא טסעז --

 . . . ריא ...'וד ךיוא ---

 .קיצרַאה טכַאלעג טָאה רע

 ..ןעמעש טשינ רעמ ךיז טספרַאד ---

 .ןענייוו טלָאװעג רעירפ בָאה ךיא .דיירפ טימ טלופרעביא ןיב ךיא ---

 ? סָאװרַאפ ---|

  ךיז טָאה רעיורט רעטסיוו ַא סָאװ ,רשפא ןוא דיירפ רַאפ רשפא --

 .ןבעל רעקיטש ןסירעג ,טקיניײּפעג ןוא רימ ןיא טגיילעצ

 .הכרב ,קירעיורט ןייז טשינ טספרַאד ---

 .טשינ רעמ ,רעיורט ןופ ןטָאש ַא זיולב ןעוועג זיא סע .ןיינ ,ןיינ ---

 .ןטָאש ַא זיולב

 ,ייטשרַאפ ךיא --

 .ןייז טנעקעג טשינ שרעדנַא ךָאד טָאה סע ---

 .רָאה יד ןיא טשוקעג ריא טָאה .רע
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 !ןייז טנעקעג טשינ שרעדנַא טָאה סע וַא ,סיוא טזייוו ---
 -ַאב ןיא טשינ ךָאד טסביולג וד .,דייר ענעגייא ענייד ןופ טסכַאל וד --

 .טייקטרעש

 טייוו ןעוועג ךיא ןיב ,זירַאּפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ןרָאי עֵלַא יד ---

 ןיא סע .םעד ןופ טכַאלעג טשינ ןוא טביולגעג טשינ בָאה ךיא .םעד ןופ

 -עג סע ןיא רעטציא ,ןטכַארט וצ םעד ןגעוו ןלַאפעגנייא טשינ לָאמנייק רימ

 .ןשטנעמ יר ןוא טייקידתודוס רעד בילוצ .רימ וצ ןעמוק

 ? ןשטנעמ יד ---

 -יטש עכעלטעג יד טפַאש ןיילַא שטנעמ רעד .הכרב ,ָאי -- ==

 .שטנעמ רעד ץלַא .הביבס רעד םורַא גנומיטש עזעירעטסימ יד ,גנומ

 .לאומש ,תמא עקַאט זיא סע --

 ןלעװ רימ --- טכַאלעג רע טָאה --- ? ןריפָאזָאליפ רימ ןפרַאד סָאװ ---

 .הכרב ,ביל קרַאטש ךיד בָאה ךיא .ערעדנַא רַאפ ןזָאלרעכיא סָאד

 .ןרעה טלָאװעג ךיא בָאה סָאד רָאנ --

 ,דיירפ טימ ןרָאװעג ןסָאגעגנָא ןענעז ןגיוא עריא

 םינּפ ריא .,ךיילק הּפוח עסייו סָאד ךיז ףיוא ןגָארטעג ךָאנ טָאה יז

 -טנַא ןעוועג זיא רע .יײרעלַאמ א יו ,סייוו םעד ןופ טלייטעגסיוא ךיז טָאה

 | | .ןעזסיוא ריא ןופ טקיצ

 .טגָאזעג רע טָאה --- הכרב ,ןעניואוו ָאד ?ייוורעד ןלעוו רימ ---

 .לאומש ,ָאי --+

 .הכרב ,ךעלקילג ןייז טסלָאז ןלעװו טלָאװ ךיא --

 עקיטציא יד רָאנ יו ,ןבעל ןצנַאג ןיימ ןיא רעמ טשינרָאג ליוו ךיא ---

 סע .גנַאל רעייז ,גנַאל ןטלַאהנָא לֶאֹז סָאד ןלעוו ךיוא טֿכָאװ ךיא .ןטונימ

 | .םולח םענייש ַא ןטלַאהנייא ?יוו שטנעמ ַא יו ױזַא זיא

 .טרַאצ קידרעטיצ ןעוועג זיא יז .ןעמונעגמורַא יז טָאה רע

 .לאומש ,ךימ שוק ---

 -עג ַא ,רעטצנעפ יד ךרוד ןסירעגניירַא ךיז טָאה םי ןוֿפ גנַאזעג סָאד

 | 1 .טייקיבייא ןוא ור ןופ שיור

 ןטייקטייוםי ןופ טייקילב יד .טכיל יד ןשָאלרַאפ טָאה טנַאה ַא

 ַאזַא ךיוא .רעטצנעפ ןרעביא ןגעלעג ןענעז הנבל רעד ןופ רעבליז רעד ןוא

 .טייוו ןוא טנעָאנ ףיט ,ןגעלעג זיא טייקליטש עפיט

 .לקניוװ ַא ןופ טקנַאלבעגסױרַא טָאה ,דיילק-הּפוח ןופ טייקסייוו יד

 ,טכַאנ רעד ןופ יולב םעד טימ טשימעגסיוא ןרָאװעג זיא טייקסייוו יד

 .טלעוו רעד ןופ טייקיולב יד



 יקלסװָאנטזוולר השמ 240

 טכַאנ רעד ןיא טקנעברַאפ ,גנַאל ןגירשעצ ךיז היח-רבדמ ַא טָאה ץעגרע
 | יה | ,ןײרַא

 ןופ דְלֶאנ רעד ןוא בוטש א ןיא טלּפַאצענפיוא ?למעלפ ַא טָאה ץעגרע

 .ןירַא טייקיולב רעפיט רעד ןיא ןסיורד םעניא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ?מעלפ

 ,תוצח טכירעגּפָא ןוא יראבדימ םימחר ןעוועג רעטציא זיא ץענרע

 טימ טשימעגסיוא זיא ץְלַא .טלעוו רעד ןופ תובצע םעד רעביא טנייוועג

 הצע ןייק ךיז ןעק ןוא ןפלָאהַאבמוא זיא ןיילַא שטנעמ רעד .רעצ ןוא םירוסי

 וצ ,טייקיטכיל רעד וצ סױרַא ?יוװ .דניוו ןוא ייוו םיא זיא סע .,ןבענ טשינ
 ,םירוסי ןיא ןדנובעג זיא ,טשינ ןעק ןוא טָאג

 -ַאב .ןייֵלַא ןצנַאגניא .דלעפ ַא ףיוא לדייב ַא ןיא ץעגרע ןעוועג זיא רע

 טלָאװעג טָאה רע ,טלעוו רעד ןופ טייקליטש רעפיט ,רעניד רעד טימ ןטפָאה
 ןוא הריצי ןופ גנַאזעג סָאד ןרעה םעד ןיא ןוא זָארג ןופ ךרַאש ַא ןּפַאכפיוא

 ןופ קוסּפ םעד טקַאהעגרעביא ןיילַא ןבילבעג ליטש ןזיא רע .טייקכעלטעג

 .טנייוועצ ךיז ןוא תוצח

 שי

 ,ןעגנַאגעגסיױא זיא טכַאנ יד

 -ציא טדנעװעג ךיז טָאה טעשטעמ ןופ ?מערוט ןפיוא ןיזדואעמ רעד

 ייז ,רעבַארַא עקיבולג עלַא ןפורעג ןוא טלעוו רעד ןופ ןטייז ריפ יד וצ רעט

 -עג זיא סנייז לוק סָאד .גָאט םעיינ ןרַאפ טעבעג סָאד ןַאללַא ןבענּפָא ןלָאז

 םעניא ןעגנַאזעג יווװ ,טיניוו םעניא ןעיירשעג יוװ ןגָארטעג ךיז ןוא יור ןעוו

 ,רזנ רעדָא הרושב טימ ךיז טנָארט סָאװ טיניוו

 גנַאפ-שיפ ײלרעלַא טּפעלשעגסױרַא ןיוש ןעמ טָאה זיוה סרעשיפ ןופ

 .גָאט םעיינ םעד רַאפ טיירגעג ךיז טָאה ןעמ .סעילַאב ןוא רעסעפ ,םירישכמ

 -סיורַא דלַאװעג טימ טעוװ ןעמ ,?דנַאוװ-?דנַאה רעד ןביֹוהנָא ךיז טעוו דלַאב

 סע ?פיוו ףיוא ,עלעסיבַא רעדניק ןוא בייוו ןופ רעליימ יד רַאפ הנויח ןסייר

 .ןזָאל רָאנ ךיז טעוו

 רעד טניואוועג טָאה סע ואוו זיוה םוצ ןעמוקעגוצ זיא ירַאבדימ םימחר

 זיא רע .םינּפ ןייז ןופ ןדנואוושרַאפ ןיוש זיא טייקדימ יד .?אומש רָאטקָאד

 ןלופ ַא רַאפ טיירג ןעוועג ךיוא ןוא טכַאנ יד העש עכעלטע ןפָאלשעגרעביא
 | .גָאט ןסיורג

 .ליטש ןעוועג זיא זיוה ןיא רָאטקַאד םייכ

 ןופ םיבורק רעדָא ,עקנַארק ןגרָאמירפ םעניא ןיוש ןעמוק ךעלנייוועג

 ןעמ טָאה טנייה .ןייג ייז טימ לָאז רָאטקָאד רעד ןעגנַאלרַאפ סָאװ עקנַארק

 -קָאד רעד .החמש ַא ןעוועג טכַאנייב זיא זיוה סרָאטקָאד ןיא זַא ,טסואוועג
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 ,זַארַאגַאמ ןופ ?דיימ ַא .בייוו ַא ןײרַא זיוה ןיא ןעמונעגניירַא ךיז טָאה רָאט

 ,ןקעוו ןגרָאמירפ םעניא ןיוש ןעמ לָאז יצ טרעגעצעג ןעמ טָאה רעבירעד

 .ןטרַאוװאוצ לָאז ןעמ רעדָא

 ..טרַאוװעגוצ טָאה ןעמ

 רעד ,םייַנעג ןוא לרעמעק ןייז ןיא ןסעזעג ןיוש זיא רעדיינש רעד

 יד ןיא טּפַאלקעג טָאה רעטסוש רעד ,קַאזזַאלב םעניא ןזָאלבעג טָאה דימש

 רעד ףיוה ןיא ןעלזייא ענייז טַאהעג ןיוש טָאה רעביירט-?זייא רעד ,ךיש

 טָאה ץלַא .געו ןפיוא ,ףיוה ןיא ,סַאג ןיא טלטעבעג ןיוש טָאה רעלטעב

 .טלמוטעג ןוא טשיורעג ןיוש

 -עביא רָאטקָאד ןופ ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה ירַאברימ םימחר

 .רַאטַאנ

 ןוא טמיורעג טָאה יז .יורפיזיוה עטלַא יד טערָאּפעג ךיז טָאה ךיק ןיא

 יז .שיט םעד טקורעג ,ךעלקנעב ,םילכ טּפעלשעג ןוא טקיניײרעג ,טרעקעג

 ןעמ טָאה ױזַא .החמש יד ,בוט-םוי םעד ןעמױרוצסיױרַא טלייאעג ךיז טָאה

 ןעוועג ןענעז טרָאד .רעשיפ םייב רעביטש ייווצ יד ןיא טמיורעג ךיוא ךָאד

 סהכרב ךיוא .טעברַא יד ןוטעג ןבָאה סָאװ .,רעדניק ןוא רעבייוו עכעלטע

 טכַאנ יד ןסעגרַאפ וצ לענש ,לענש .ץַאלּפ ןבַאמ וצ ןפלָאהעגוצ טָאה עמַאמ

 ,דיירפ יד ןוא

 יד ואוו רעשיפ םייב טרָאד ןוא ןרעמיצ ייווצ יד ןיא רָאטקָאד םייב ָאד

 ןיא ןעוועג ץלַא ןגרָאמירפ םעד ןיא ןיוש זיא ,טֿפיּפשענּפָא ךיז טָאה הנותח

 ןוא טייקידבוט-םוי םעד ןופ ,םולח םעד ןופ סױרַא רעלענש סָאװ .גנַאנ ןלופ

 ,טייקיורג רעד ןופ ןעגנולשרַאפ ןרעוו

 ןיוש זיא הכרב ךױא .ןעייגרַאפ רעיורט ןופ געט ןוא תוחמש-טכַאנ

 רעטלַא רעד ןפלָאהעגוצ יז טָאה לכיימש ןטכייל ַא טימ ןוא ךיק ןיא ןעוועג

 "סיוא ,ךיז ןופ ןבירטעג יז טָאה טסניד-זיוה עטלַא יד .טעברַא ריא ןיא יורפ

 רעד ךָאנ סנגרָאמוצ ?בייוו ַא זַא ,דייר עכייוו ןוא עברַאה עֶלַא טימ טרערעג

 טפַאשביל טימ ןַאמ םעד ןקוק ףרַאד רָאנ ,טעברַא ַאזַא ןוט טשינ רָאט הנותח

 : ןײרַא םינּפ ןיא

 טקעדַאב ךָאנ ןענעז טנעה ענייד ,הכרב ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיירַא ייג ---

 ןפרַאד ןגיוא ענייד ,גנושטנעב ןופ ןגער םעד טימ ,קילג ןופ יוט םעד טימ

 ןוא ןַאמ ןייד ןופ ?כיימש םעד טימ ,ריד םורַא סָאװ סעֶלַא טימ ןעיירפ ךיז

 .ןעמַאזוצ ןייז ןופ טייקנייר רעד טימ

 .ןגלָאפסיוא לעוװ ךיא .ישעבָאב ,טוג --

 ,טגלָאפעג טשינ טָאה יז

 .טכיילבעג ןוא ט?טיורעג ךיז טָאה ,טלכיימשעצ ןעוועג זיא םינּפ ריא
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 -נייש יד ,ןטָאש ןוא קילג ,טפַאשקנעב ןוא דיירפ טליּפשעג ףיורעד טָאה סע

 גנוטרַאװרעד ןיא ,טלכיימשעצ ןוא ףייר ןגעלעג זיא םיִנּפ ןרעביא טייק

 | .ור ןוא

 -רַאפ ןעוועג רַאטַאנעביא ?אומש רָאטקָאד זיא ,רעמיצ ןטייווצ ןיא
 לקנעש ןייז גנונעדרָא ןיא ןטלַאה ,ןכַאז-בוטש יד ןעמיורוצ טימ ךיוא ןעמונ
 ןעמ זַא ,טסואוועג ךעליירג טָאה רע .םירישכמ ןוא ןטנעמַאקידעמ יד טימ

 רעסיורג ןיוש זיא סע .טנייה ןייֵלַא ןייז טכייל ױזַא ןזָאל טשינ םיא טעוו
 רע זומ ןיירַא לָאטיּפש ןיא .ןעמוק ןלעוו עקידנטעב ןוא עקנַארק יד ןוא גָאט
 ןצנַאג ַא ךיז ןופ ןסיײרקעװַא ַאללעמ רעד ןיא ָאד טשינ ןעק ןעמ .ןייג דלַאב

 ןוא ןדעי ףיוא רעווש טגיל לוע רעד .טשינ טזָאל ןעמ ,רעווש זיא סע .גָאט
 .טשינ ןרעדניל ןטייקנַארק יד

 ןוא גנוטרַאװרעד ,?כיימש ןוא ור ןגעלעג ךיוא זיא םינּפ ןייו ףיוא
 ,טפַאשקנעב

 רעמ טעוװ רע .טקַאהעגרעביא טהעוו רעטציא זיב ןעוועג זיא סָאװ ץלַא

 ןיוש ,גנוי טשינ רעמ זיא רע .רוד ַא ןלעטשפיוא טעוװ רע .ןײלַא ןייז טשינ

 ןעוועג ןיוש זיא סע .סעציילּפ ענייז ףיוא ןרַאּפש ןרָאי קילדנעצ ריפ דלַאב
 ,ןבעל-ןעילימַאפ ַא וצ טייקנײלַא רעד ןופ ןענַאּפשוצרעבירַא ,םיא רַאפ טייצ

 דייר יד רָאג רעדָא ,?רוג רעד רעדָא ,החגשה יד ,רעטנָאלּפ רעד טשינ ןעוו

 רע טלָאװ ,ירַאבדימ םימחר ןַאמ ןזעירעטסימ םעד ןופ גנודניבפיונוצ יד ןוא

 -ןילַא רעד ןיא ןבילבעג ךָאנ טלָאװ רע .ןעגנַאגרעד טשינרָאג וצ ךָאנ ךָאד
 ,אלסומ : תוכז ןייז ןיא סנבעל עכעלטע ןדנוברַאפ טָאה רעטנָאלּפ רעד ,טייק
 .הכרב .,..ןוא דיאאס לַאמַאג

 ַא טימ יו ,חומ ןיא ןוטעג ןערב א םיא טָאה קנַאדעג רעקידארומ ַא
 ,ריא טימ ןייז טעוװ סָאװ :ןעוועג סע זיא לדָאנ ַא ןופ ץיּפש רעקידנענערב
 טייטש רע ?ןייז טעװ סָאװ ? רעדניק , דניק ַא ןעמוק טעוװ סע ביוא ןוא
 טשרע .ןפלעה טשינ םיא ןעק רענייק .טייקדנילב ןופ לעווש רעד ףיוא ךָאד
 רָאטקָאד רעשיזיוצנַארפ רעד ,עגעלָאק ןייז םיא טָאה קירוצ געט ייווצ טימ
 טלָאװ עיצַארעּפָא ןַא זַא ,טגָאזעג ןוא ןגיוא יד טכוזרעטנוא לָאטיּפש ןיא ָאד
 .ןרירעּפָא טינ ,ןלייה טינ ןעמ ןעק טייקנַארק יד רעבָא ,ןפלָאהעג רשפא

 טָאה ,טייקכעלפעה ןוא ץנַאגעלע ןייז טימ רָאטקָאד רעשיזיוצנַארפ רעד
 : טגָאזעג ןוא עציילּפ ןיא םיא טּפַאללעג ,טלביימשעג קיטומטוג טשרמולכ

 -עלטע ייברַאפ ךָאנ ןלעו סע .טניירפ רערעייט ןיימ ,טשינ טגרָאז --
 רעקשטיגנוי א טימ ןבָאה הנותח טייג ריא .טלָאמעד זיב שזַא רָאי עכ
 -ןצנעלג ַא ךָאד טנעז ריא ןוא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ךָאד זיא סָאד ,עלעבייוו
 ליוו ךָאנ סָאװ ,ביל ךייא ןבָאה ןשטנעמ ,סטוג ךס ַא טוט ריא ,רָאטקָאד רעד



 249 |ל י מ - טנ יי ײ

 .סָאד זױולב טא יו רעמ טשינרָאג ?טלעוו רעזדנוא ףיוא שטנעמ ַא ןעד

 .טשינ טגרָאז .רעמ טשינרָאג עקַאט

 םוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע ,ןצרַאה םייב טמעלקרַאפ ןלאומש טָאה סע

 -רַאפ ןוא ץרוק ױזַא ךָאד זיא ץלַא .טכערעג ךָאד זיא רע .דייר סרָאטקָאד

 ןעק רע .טוג ךיוא זיא טלעוו עקיטכיל יד ןעז טעוװ רע גנַאל יװ .ךעלגנעג

 --נזיוט ,רעטנזיוט סָאװ טימ ,טײקנַארק ַא זיא סע ,ל?רוג ןגעק ןייג טשינ ךָאד

 .אמאקואלג -- טקינײּפעג ןוא ןגָאלשעג ןענעז דנַאל םעד ןופ ןשטנעמ רעט

 -יױצנַארפ רעד טָאה --- טניירפ רערעייט ןיימ ,?רוג רעד זיא ױזַא -- =

 םעד ןגעק ןעק ןעמ ןוא -- ןָאט ןשיפָאזָאליפ ַא ןעמונעגנָא רָאטקַאד רעשיז

 סָאװ ,טנכייצעגסיוא טסייוו ריא ,רָאטלָאד רעטוג ַא טנעז ריא .ןייג טשינ

 ץלַא ןעק סע !טוג סָאד טסייו ריא ןרירעּפָא טינ ןעק ןעמ .זיא סָאד

 ןוא הנותח רעייא זיא ןגרָאמ .טסיירט ןיימ טשינ טפרַאד ריא .ץלַא .ןפערט

 ןוא סטוג ןפרָאװעגרעטנוא ךָאד זיא ןשטנעמ ןדעי .םעלַא ןיא טסעגרַאפ

 ,סעזייב

 ןייז טקנַאדעג טָאה רע .גנומיטש רעטקירדעג ַא ןיא ןעוועג זיא ?אומש

 .הנותח רעד וצ ןעמוק לָאז רע זַא ,טגָאזעגנָא םיא ןוא עגעלָאק

 ןעמונעג רעדיוו םיא טָאה ,טכַאנ-הּפוח רעד ךָאנ סנגרָאמוצ ,רעטציא

 ןרעטנוא טגיילעצ ךיז טָאה קערש יד ,קנַאדעג רעקידארומ רעד ןקינייּפ
 -רעדנואוו ַאזַא ,עטרַאצ ַאזַא זיא חכרב ןוא .ןרעוו דנילב טעוו רע : ןצרַאה

 ...ןטוג םוצ ןייג טנעקעג טלָאװ ץְלַא .עכעל

 -עג רעטציא ןיא לכיימש רעד ,רעמיצ ןייז ןיא ןעמוקעגניירַא זיא הכרב

 יד ןביוהעגפיוא ָאי סעּפע טָאה יז ,רעליטש ַא ,רעטמעשרַאפ ַא ריא ייב ןעוו
 .טשינ סעּפע ןוא ןגיוא

 טָאה יז רעדייא ,ןּפיל יד ןופ טייקלופ רעד רעביא טשוקעג ריא טָאה רע
 .טרָאװ ַא טדערעגסױרַא

 ; טגָאזעג טָאה רע

 ,זיוה ןיא טײקשיטַאבעלַאב רעד וצ ךיז טסלייא וד .הכרב ,עז ךיא --

 ,טייצ ךָאנ טסָאה וד .טעברַא רעד וצ

 -- טמעשרַאפ טכַאלעג יז טָאה -- ןליטעּפשרַאפ טשינ רָאט ןעמ ---
 ,טעּפש וצ ןייז ןעק טונימ עדעי .ירַאבדימ םימחר טגָאזעג לָאמַא טָאה ױזַא

 ! דייר רַאפ טשינ ךיז קערש .ערעייט ןיימ ,דייר ---

 .ןסע וצ סעּפע ןעגנערבניירַא טעוװ ןעמ ---

 טָאה -- החמש-הנותח רעד ןופ ץכעביילברעביא םענופ ְךָאנ ,רעכיז ---

 | .טכַאלעג רע

 .ָאיו --- |
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 טרָא ?קיטש ַא ָאד ךָאנ זיא סע .ָאד-טָא ,ןעמַאזוצ ןסע ןלעוו רימ ---

 .ןרייב זדנוא רַאפ

 יו טליפעג סעּפע ץלַא ךָאנ ךיז טָאה יז .שיט םוצ טצעזעגוצ ךיז טָאה יז

 -עדנואוורַאפ ןוא זַאטסקע ןופ דנַאטשוצ ןיא ןעוועג זיא יז .ענענייא ןייק טשינ

 רָאג ןוא קעװַא טייוו רָאנ ,סטייוו ,סדמערפ סעּפע ןֹופ ןוא גנוניוטש ןופ ;גנור

 ןכעלביולגמוא םעד וצ ןעניזאוועגוצ טנעקעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה יז .טנעָאנ

 סָאװ ,ךַאז עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ךָאד זיא ןעשעג ןוא .ןעשעג זיא סע סָאװ
 ןַא ,זַארַאנַאמ ןופ ,ַאנַאמַא הכרב ,יז .?כש ןטימ ןייז ספות טשינרָאג ןָאק ןעמ

 -מוא ןַא ,רעמיורט א דיי א ןופ רעטכָאט א ,רעביירט-?זייא ןַא ןופ ?קינייא

 ;טרָא ןייק ךיז רַאפ ןעניפעג טונעקעג טשינ טָאה סָאװ שטנעמ א ,רעכעלקלג

 גיצ עדליוו א יוװ ןפָאלעגמורַא ,קרַאמ ןיא ןירעצנעט א ,ענעזָאלעצ א ,הכרב ,יז

 -מוא טשינ טכער טרָאד ךיז טָאה רענייק ,םירוחב עשידיי ןוא עשיבַארַא טימ

 -עג ןוא טקידניזעג ,ןפוסוי טימ ןוטו וצ טאהעג ,טייקדליוו קיטש א ,טקוקעג

 -ניירמוא ,טנלע ןוא רעגנוה ןקידארומ ןטילעג ,טכַאלעג ןוא טנייוועג ,טפיטש

 טימ ,רָאטקָאד א טימ טָאהעג הנותח רעטציא טָאה יז .טפַאשגנע ןוא טייק

 .ןעשעג זיא סע ןוא ךעלגעמ טשינ ךָאד זיא סע .רַאטַאנעביא ?אומש

 :טגָאזעג ןוא ריט רעד ךרוד ּפָאק םעד טקעטשעגניירַא טָאה עטלַא יד
 .ָאר רעדיוו זיא הנותח רעד ףיוא ןעוועג זיא סָאװ ןַאמ רעדמערפ רעד ---

 םימחר טנַאּפשעגנײרַא טָאה סע ןוא טנפעעג רעטיירב ךיז טָאה ריט יד

 | ,ירַאבדימ

 ןגױא יד ,ךיוה שילרעטסיוא ,בוטש ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג זיא רע

 ' ,עקיאילג ענייז
 טנָאזעג ןוא טנַאה א טקערטשעגסיוא ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה ?אומש

 ; ןָאט ןקיטומטוג א ןיא

 ! םימחר ,ךייא ןנרָאמ טוג --

 ,טיגָאזעג רעמדערפ רעד טָאה --- בייוו ןוא ןַאמ ,ךייא ןנרָאמ טוג ---

 .ךייא ךָאנ ךיז טקנעברַאפ .םימחר ,ןעמוקעג טנעז ריא סָאװ טוג --

 ןדיי וצ ,גרעב יד וצ ןיײרַא געוו ןטייוו יַא ןיא ןיוש ךיז טיירג ךיא --

 .ןעמוקרעהַא טשינ לענש ױזַא ןיוש לעװ ךיא .רעטרע ענעי ןיא

 זדנוא רַאפ זיא סע --- טגָאזעג הכרב טָאה -- םימחר ,ךייא טצעז ---

 ! ירפ טונייה ןעמוקעג טנעז זיא סָאװ דובכ ַא

 רעד ךָאנ דלַאב קלָאפרַאּפ גנוי ַא ןייז וצ חמשמ הווצמ ַא זיא סע --

 ! רעמ זיא סע רָאנ ,הווצמ ַא זיולב טשינ .הּפוח

 --- םימחר ,דייר ענעטלעז טימ רצוא ןַא טיירג לָאמעלַא טָאה ריא ---
 ןוא לרינש ַא ףיוא ?לרעּפ יו ייז טלַאה ריא --- ,קיצרַאה טכַאלעג ?אומש טָאה
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 ערעייט יד ןלייט ןוא לרינש סָאד ןדניבפיוא פרַאד ןעמ ןעוו יונעג טסייוו ריא
 ? תמא טשינ ,לרעּפ

 ,ןוטעג ל?כיימש ןטכייל ַא טָאה םינּפ"-טשמרַאּפ סמימחר
 .ןײּפש סחכרב ןופ טכוזרַאפ ןוא טנעה יד ךייא טשַאװ שיט םוצ טמוק ---
 ,ָאי לָאמסָאד --

 .שיט םוצ טצעזענוצ ךיז ןוא טנעה יד ןשַאוועג ךיז טָאה רע
 ,ןגייווש-ליטש ןיא ןסעגעג ןבָאה יירד עלַא
 | ,ןוטעג בילוצ םיא טָאה לאומש .ןשטנעב וצ ןלאומש טגיילעגרָאפ םימחר טָאה םעדכָאנ
 םימחר טָאה -- לאומש .עקנַארק טימ טלעוו ַא ךייא ףיוא ןטרַאװו סע ---

 / הנתמ אוזַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע ןעמעוו םעד זיא ליואוו -- ,טגָאזעג
 | .תורושבי עטוג ןעגנערב וצ חוכ םעד טָאה ריא סָאו ,םימחר ךייא זיא ליואוו ---
 ,לָאמעלַא טשינ .?אומש ,לָאמעלַא טשינ --
 ? ריא טגָאז ,זדנוא ריא טזָאלרַאפ ---
 ! טנייה ךָאנ ,ָאי --

 ךָאנ ןלעװ רימ .זדנוא וצ ןירַא טמוק ,קירוצ ןייז טעוװ ריא ןעוו ---
 .םי םעד רעביאנגעק זיא סע ,ָאד ןעניואוו ןביילב

 טסייוו סָאװ .ןעמוקניירַא ךיא לעװ ,ָאד ןייז ךָאנ טעוװ ריא ביוא --
 רַאפ טשינרָאג ןענעז סָאװ ,רעטרע ערעדנַא וצ ךָאד םיצ ןשטנעמ ןדעי ? ןעמ
 .שינעטלעהַאב סָאד ,?זמ סָאד טגיל טרָאד זַא טניימ רע .ןזיוועגנָא םיא

 .טייצ עגנַאל א יפַאס ןיא ןביילב רעכיז ןלעװ רימ ---
 םעד ןיא ? תוקפס יד ןוא טייקרעכיז יד ךעלטנגייא ןעד ןגיל ואוו ---

 .ייז ןגיל ןייֵלַא ןשטנעמ

 -ןיצידעמ ענעדיישרַאפ לצנער םעניא טגײלעגניירַא טָאה רָאטקָאד רעד
 . ןירַא לָאטיּפש ןיא ןייג וצ טיירגעג ךיז טָאה רע ,םירישכמ

 לאומש טָאה --- טעברַא רעד ןופ געט עכעלטע ןעיירּפַאב ךיז טפרַאדעג ---
 טשינ סייוו ךיא .עקנַארק וצ-ןעמוק גָאט ןדעי ? ױזַא יוװ רעבָא -- טגָאזעג
 ? ױזַא יוװ ,טנלע ןסיורג ַאזַא ןרעדניל ןענעק טעװ ןעמ ױזַא יו

 : טגָאזעג טָאה יז .שיט ןופ טמױרעגּפָארַא טָאה הכרב
 רעקינייװ ןייז טעוו ,ןיירַא טָאטש רערעסערג א ןיא ןרָאפ רימ ןלעוו ---

 .טעברַא

 | | : ןוטעג ?ּפַאצ א ךיז טָאה לאומש
 ,עקנַארק עֶלַא יד ?טָאטש-םייח סנטַאט ןיימ ? יפַאס ןזָאלרַאפ ---

 | ? ןדיי עטנלע
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 -- גָאז א ןפרַאװעגניײרַא םימחר טָאה -- ! ןוט טשינ ןעמ רָאט סָאד ---

 .סיורג סע טכַאמ שטנעמ רעד רָאנ ,ןשטנעמ םעד סיורג טכַאמ טחָא סָאד טשינ

 ַא וצ ןכילנעג ןייז טעוו'ס ןוא יפַאס ןכַאמ סיורג טעוװ רַאטַאנעביא לאומש

 .טָאטש רעסיורג

 .ןרייר טשינ םעד ןגעוו ףרַאד ןעמ -- =

 ץלַא ךָאנ טָאה םינּפ ריא ןוא טנָאזעג הכרב טָאה -- ,טשינ רעכיז ---

 -- טייפידועמעש עטכייל ַא ןניוא יד ןיא ןוא טייקטיור רעטנוצ יד טָאהעג

 -סעווש-ןקנארק ַא ןייז ןענרעלסיוא ךיז ךיא ?עוװ רשפא .ןעניואוו ָאד ןלעוו רימ

 .טעברַא רעד ןיא רעטכייל ןלאומש ןייז ךָאד טעוװ ,רעט

 -עג רעטציא טָאה רע .רעּפרעק םעד טכיילגעגסיוא טָאה ירַאבדימ םימחר

 ַא טקערטשעגסיוא רע טָאה םעדכָאנ .עדייב ףיוא ןקילב עקיטייז טימ טקוק

 : רעטרעוו ןלייצ ןעמונעג ןוא ןלאומש וצ טנַאה

 סע ביוא וליפא ,ןטלַאהסיוא .תוקפס ןיא ןלַאפניײרַא טשינ רָאט ןעמ --

 ךיוא זיא שינרעטצניפ יד .ןטלַאהסיוא ךיוא ןעמ זומ םירוסי עסיורג ןָא ןעמוק

 ךָאד טלָאװ ,טכיל זיולב ןעוועג טלָאוװ'ס ןעוו .שטנעמ ןראפ ןרָאװעג ןפַאשַאב

 לָאמנייק טלָאװ ןוא זיא רע טלעוו רעכלעוו ףיוא ,טסואוועג טשינ שטנעמ רעד

 טשינ ךָאד טְפָאװ רע .סטכעלש ןוא סטונ ןשיווצ ןדיישרעטנוא טנעקעג טשינ

 -צניפ יד ָאי רעבָא טמוק .טכיל ןופ טרעוו םעד ןצַאשוצּפָא ױזַא יו טסואוועג

 .ןעגנופַאשַאב ענייז ןופ סנייא זיא סע .טָאנ ןופ ךיוא סע זיא שינרעט

 טימ סָאד זיא סָאװ :דייר יד ןופ ןוטעג רעטיצ ַא טכייל טָאה ?אומש

 -ייז טנעיילעג קירוצ עלייוו ַא טימ טלָאװ רע יו רעטציא טדער רע ? דיי םעד

 ,ןעקנַאדעג ענ

 | ;טגָאזעג ןוא ,סעומש םעד ןעקנעלּפָא טלָאװעג טָאה רע

 טשינ ךָאנ זיא רעקנַארק ןייא ןייק ןוא גָאט ףיוא טעּפש ןיוש זיא סע ---

 ןיוש רעבָא לעוו ךיא .ור ןוא דובכ וצ רימ ןעמ טלייט סָאד .טנייח ןעמוקעג

 .רימ ףיוא ןעמ טרַאװ טרָאד .ןירַא לָאטיּפש ןיא ןייג ןזומ

 -עג ןוא טנַאה סלאומש טוזָאלעגּפָא ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה םימחר

 : לוק ןטרַאה ןייז טיפס טדער

 -נָא טָאה ריא .קרַאטש ךיז טלַאה ,רַאטַאנעביא ?לאומש החלצה טָאה ---

 .תורוד ןלעטשפיוא .ןבעל יינ ַא ןביוהעג

 ףיא ןוטעג קוק ַא ,ריט רעד וצ טירש ןקיטסַאה ַא טכַאמעג טָאה רע

 : טגָאזעג רעטייוו ןוא ןהכרב

 -עג רעד ,ןליוו רעד ןייז זומ ןשטנעמ ןכרוד ןוטעג טרעוז סָאװ ץלַא --

 טזיב ,ןטכַארטַאב ץלַא .ייברעד ?כש רעד --- רקיע רעד ןוא ,הרירב יד ,קנַאד

 ! טנוזעג טייז .ןָא ךיז טלַאה ,ךעלקילג רעטציא
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 ,ריט רעד ךרוד סיױרַא זיא רע
 -ניא ןענעז עדייב .ןגייווש ןיא עטּפַאגרַאפ ןבילבעג ןענעז בייוו ןוא ןַאמ

 טלַאטשעג סמימחר :טקוקעגסױרַא ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ וויטקניטס
 גערב םייב ןעגנַאגעג רעטציא זיא רע .ןגיוא ערעייז רַאפ טגיוועג ךיז טָאה
 יד ןביוהעגפיוא טָאה טניוו רעד .טירט עלענש טלעטשעג טָאה רע .םי ןופ
 .ןלַאפעג ןוא ןוטעג רעטַאלפ ַא ,?טנַאמ ןייז ןופ סעלָאּפ

 ןדנואוושרַאפ זיא טלַאטשענ ןייז זיב גנַאל ױזַא טקוקעגכָאנ םיא ןבָאה ייז
 ,ןגיוא יד ןופ

 ; טגָאזעג טָאה לאומש

 ןייז ןוא רייר ענייז רעטנוא ךיא לַאפ םיא עז ךיא ןעוו לָאמ סעדעי --
 ַאזַא ןבָאה ןעק שטנעמ ַא זַא ,טביולגעג טשינרַאג סָאד טלָאװ ךיא .טלַאטשעג
 / ,רימ ףיוא גנוקריוו עקרַאטש

 ןעקנָאשַאב רע זיא יצ טשינ סייוו ךיא .שטנעמ רעשילרעטסיוא ןַא ---
 טעשטּפעשעג הכרב טָאה -- ? רע זיא רע .טּפַארק רעכעלטעג ַא סעּפע טימ
 .לאומש ,ןעמַאזוצ ןענעז רימ סָאװ ,ןעקנַאד וצ ךיא בָאה םיא רָאנ --

 ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז רע טָאה םעדכַאנ .רָאה עריא טעלגעג טָאה לאומש
 .רעמיצ ןופ סױרַא ןוא לצנער סָאד טּפַאכעג ,טרָא

 טקוקעגמורַא ךיז טָאה יז .טייקליטש רעד ןיא ןיײלַא ןבילבעג זיא הכרב
 ןלַאפעג ןענעז ןקילב עֶריא .לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג ץלַא סָאד טלָאװ יז יו
 ,לגיּפש םוצ ןוטעג זײרּפש א טָאה יז .לגיּפשי-טנַאװ םעניילק ַא ףיוא

 -םיט יד ,םינּפ ןקידלטיור ריא ןעזעג ,לגיּפש םעניא טקוקעגניירַא טָאה יז |
 רעטציא טשרע טָאה יז .טייקפיט עקידנטעלג ַא ,ןגיוא עצרַאװש עריא ןופ טייל
 ואוו ןצַאשּפָא טנעקעג טשינ טונימ רעד ןיא טָאה יז .ןייש זיא יז זַא ,ןעזעג
 .טביירגרעד טָאה יז סָאװ ןוא זיא יִז

 טָאה יז .טעברַא-בוטש יד ןוט ןעמונעג ךיז ןוא לניּפש ןופ קעװַא זיא יז
 ןפע ןַא טָאה יז .שיזיוצנַארפ ןיא רעכיב טימ קַאּפ ַא ןענופעג לקניוו ַא ןיא
 ,טיירפעג ךיז טָאה יז .?טיט םעד טנעיילעגרעביא ןוא ךוב עטשרע סָאד ןוטעג
 .רשוכח-תעש ַא ןיא סע .ןענרעל ןוא ןענעייל וצ טייקכעלגעמ יד טָאה יז סָאװ
 רָאט יז ,ןייגרעד סעּפע וצ זומ יז ךיוא .ןענעק טעװ יז לפיוו ןענרעל טעוו יז
 .טונימ עקירעביא ןייק ןרילרַאפ טינ

 טא
 א

 ,ררעפ ַא ףיוא רעטייר ַא ןעמוקעגנָא יפַאס ןיא זיא גָאט ףיוא םעּפש רָאג
 זיא דרעפ סָאד םגה ,טייקדניוװשעג ַא ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה רעטוייר רעד

 ןופ ,געוו ןטייוו ַא ןופ ביוטש טימ טקעדַאב ,טרעטַאמרַאפ טוג ןעוועג ןיוש
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 ַא ןיא רעטייר רעד ךיוא .םיוש רעסייוו ַא טצעזעג טָאה ליומ סררעפ םעד

 ןיב ּפָאק ןופ טבױטשַאב ןעוועג זיא ּפָאק ןפיוא ןַאברוטו ַא טימ לטנַאמ ןטיירב

 .סיפ יד

 טלייא רע .דרעפ .ןפיוא ןשטנעמ םעד טביירט סעּפע זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ

 .םיא טרעטַאמ קנַאהעג רעזייב ַא רעדָא ,ףליה רעדָא ,סעּפע וצ

 םייב ןוא דרעפ ןייז טלעטשעגּפָא גנולצולּפ רע טָאה לטעטש ןטימ ןיא

 רָאטלָאד רעד טניואוו סע ואוו זיוה ןפיוא טגערפעג רעייגכרוד ןטסעב ןטשרע

 ףרַאד רע ןיהואוו ןזיוװעגנָא רעטייר םעד טָאה רעייגכרוד רעד .רַאטַאנעביא

 טנָאי ןַאמ רעדמערפ ַא סָאװ טחעדנואוועג טשינ ךיז טָאה רענייק .ןזָאל ךיז

 ןוא ףליה ןעמ ףרַאד רעכיז ,רָאטקָאד ןופ זיוה םוצ טייקדניוושעג ַאזַא טימ ךיז

 | .רָאטקַָאד םוצ ןעמוקנָא זומ ןעמ

 ןוטעג זָאל ַא רעדיוװ ךיז טָאה דרעפ ענייש ,עקרַאטש עטרעטַאמרַאפ סָאד

 "וצ ןיא רע ןעוו ,טלעטשעגּפָא טשרע ךיז טָאה רעטייר רעד .םָאלַאג ןרליוו ןיא

 -עגרעביא ,ןסיורד ןיא ,לדליש-ןשעמ ַא ףיוא ןוא זיוה סרעשיפ םוצ ןעמוקעג

 | .רָאטקָאד ןופ ןעמָאנ םעד טנעייל

 סעצייל יד ןדנובעגוצ ,לטנַאמ םעד טבױטשעגּפָא ,דרעפ ןופ ּפָארַא זיא רע

 רָאטקָאד ןופ גנַאגנייא םוצ ןייג טזָאלעג ךיז קיטסַאה ןוא ּפולס ַא וצ דרעפ ןופ

 .רַאטַאנעביא

 .קינייוועניא ןירַא זיא רע

 ןעמוקעגקירוצ טַאהעג טשרע זיא רע .זיוה ןיא ןעוועג ןיוש זיא לאומש

 ואוו ,רעביטש עגנע יד ןיא ןוא לָאטיּפש ןיא טעברַא גָאטו ןרעווש ץנַאג א ןופ

 רעד ןופ ןדיי ,טייל עטלַא ,רעדניק ,עקנַארק טלייהעג ןוא טנידַאב טָאה רע

 .ןדיי-טינ ןוא אללעמ

 יּפִא טַאהעג ַאד ןיוש טָאה יז .?ביימש ַא טימ טננענַאב םיא טָאה הכרב

 ןעוועג זיא סע .ךוב ַא טנעיילעג יז טָאה רעטציא .טעברַא טימ טלעוו ַא ןוטעג

 טנעיולעג טָאה יז סָאװ ,ץלַא טּפַאכעגפיױא טייקפרַאש טימ טָאה יז .עטכבישעג

 -נואוועג ךיז טָאה ?אומש .טרָאװ ייב טרָאװ טעמכ ןבעגעגרעביא םיא ןוא

 ןבָאה ערייב .ריא ייב ןורכז רעלַאנעמָאנעפ ַאזַא ךיז טמענ סע ןענַאװ ןופ טהעד

 -עגפיוא ןעוועג ןדייב ייב זיא טימעג םָאד ןוא ,ןדייר וצ סָאװ ןגעוו טַאהעג

 .טרעטנומ

 זיא רע .ןהכרב טקוקעגנָא טָאה לאומש .ריט רעד ייב ןּפַאלק קיטסַאה ַא

 זַא ,ןפורעגסיוא טָאה רע .ריט רעד ןיא ןּפַאלק ַאזַא וצ ןעוועג טניואוועג טשינ

 רעד ,ןַאס רעכיוה ַא ןירַא זיא עגר רעבלעז רעד ןיא .ןעמוקנײרַא ןעק ןעמ

 . ןיא ןייטש ןבילבעג זיא ןַאמ רעד .דרעפ ןופ ּפָארַא טשרע זיא סָאװ רעבלעז

 .ןהכרב ןוא ןלאומש :ןרייב טקוקעגנָא ףרַאש ןוא בוטש ןטימ
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 ! טסירגַאב טייז ! דיאַאס לַאמַאג ---
 ,ּפָאק םעד ןוטעג גיוב ַא טכייל טָאה רעבַארַא רעד /

 ! רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,זיוה רעייא ןיא ךייא סירגַאב ךיא -- =
 יױזַא ןרָאװעג זיא יז .ןענורעגּפָא טולב ןּפָארט .רעדעי זיא םיִנּפ סהכרב ןופ

 ןַא ,זיוה ןיא ָאד ןדיאַאס לַאמַאג ןופ ןעניישרעד ןעגנילצולּפ םענופ ןקָארשרעד
 ץדייוו .טנעקרעד דלַאב םיא טָאה יז ,קירוצ ףיוא ןקור ךיז ןעמונעג טָאה יז
 -רעד לענש קנַאדעג ןיא סָאד טָאה יז .טנעקרעד טשינ יז טָאה רע זַא ,סיוא
 טָאה ,ןעזעג ָאי יז טָאה רע ןעוו ,זַארַאגַאמ ןיא ןעזעג ןטלעז יז טָאה רע ,טרעלק
 דיאאס לַאמַאג יװ ןַאמ רעבושח ַאזַא טָאה יו .טקוקעג טשינ ריא ףיוא ךָאד רע
 ? ןַארַאגַאמ ןיא ?דיימ שידיי ַא סעּפע ףיוא ןקוק וצ טייצ טַאהעג

 דיאַאס לַאמַאג טָאה ,רָאטקָאר םעד טימ גנוסירגַאב רעד ךָאנ ,רעטציא
 טָאה רע .טשַאררעביא םיא טָאה יורפ ענייש ,עניילק יד .ןהכרב ףיוא טקוקעג
 -עג טייקכעלפעה סיוא רע טָאה ךָאד .ןיטנעיצַאּפ ןייק טשינ זיא יז זַא ,ןעזעג
 ; טגערפ

 ,ךייא רעטש ךיא ןוא ןעמוקעגניירַא קיטסַאה וצ רשפא ךיא ןיב ---
 ? רָאטקָאד

 בייוו ןיימ רַאפ ןוא רימ רַאפ זיא סע .טשינ זדנוא טרעטש ריא ,ןיינ---
 .זיוה ןיא זדנוא ייב דיאַאס לַאמַאג ןבושח םעד ןעז וצ דובכ רעסיורג ַא

 ןרָאװעג ןסיבעג טלָאװ רע יו ,ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג
 יי .גנַאלש ַא ןופ

 ? רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,ריא טגָאז ,בייוו רעייא ---
 ו ָאי --

 ! טסואוועג טשינ בָאה ךיא ---
 רע .גנושאררעביא ןופ ךיז וצ ןעמוקעג רַאטַאנעביא לאומש זיא רעטציא

 : טסַאג םעד טגערפעג ןדײשַאב ץנַאג טָאה
 ןיא עז ךיא ?דיאַאס לַאמַאג ,רימ וצ טכַארבעג ךייא טָאה סָאװ ---

 שינעעשעג עקיטכיו ַא רעייז סעּפע זַא ,ןגיוא ערעייא ןיא ןוא םינּפ רעייא
 רעייא ּפָארַא טמענ .וצ ךיז טצעז .רעהַא ַאד זַארַאגַאמ ןופ ןבירטעג ךייא טָאה
 .ייט טימ ןייז דבכמ ךייא טעװ יורפ ןיימ .?טנַאמ

 ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז .רעמיצ ןופ סױרַא קידתועינצ ןוא ליטש זיא חכרב = |
 לַאמַאג ןופ טהאוונגעק ןיא ָאד ןייז וצ ריא רַאפ טרָא סָאד טשינ זיא םע ַא
 ןיא ןרעטַאלפנײרַא דלַאב ָאד טעװ הרושב עטסיוו א סעּפע זַא ןוא ,דיאַאס
 .חנבס רעצנַאג רעד טימ דלַאב ךיז טעװ ןוא ,ןיוש טרעיול קילגמוא ןַא .זיוה
 ןוט וצ טָאה דיאַאס לַאמַאג ןופ ןעמוק סָאד .ןלאומש ןוא ריא ףיוא .ןזָאלּפָארַא
 .אקסומ רעטכָאט ןייז טימ
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 ןקַארשרער תמא ןַא ףיוא ךיז טָאה יז .בייל ןרעביא ךרוד ריא זיא טלעק ַא

 .ןגָארטנַא ָאד דלַאב ךיז טעװ סָאװ ,םענעליוהרַאפ םעד רַאפ

 טצעזעגניירַא רעווש ךיז דיאַאס לַאמַאג טָאה ,סױרַא זיא הכרב רָאנ יו

 .לוטש ַא ןיא

 "רימ ערעוש ַא סעּפע ןוא ןטייר העש עכעלטע ןופ טייקדימ עצנַאג יד

 .םינּפ ןייז ףיוא ןגעלעג רעטציא זיא רעיורט ןוא רעצ ןופ טייק

 ַא ךרודַא חומ סלאומש ןיא זיא --- טרעדנעעג ךיז טָאה שטנעמ רעד יוװ

 ןייז ;ןרָאװעג יורג ,ךיילב זיא רע ,ןענעקרעד וצ םווק םיא זיא סע -- קנַאדעג

 ןוא קיכָאנק ןענעז םיִנּפ ןייז ףיוא רענייב יד .ךיז טגיוב טלַאטשעג עכיוה

 ןסיורג ַא רעביא טבעל רע זַא ,סיוא טזייוו .טיוה רעד ןופ סױרַא ןשטרַאטס

 .קילנמוא

 דירעיורט ַא .דיאַאס לַאמַאג רעבושח ,ןטסיירט ןלעוו ךייא טלָאװ ךיא ---

 .רעיוא עניימ ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז קירוצ געט עכעלטע טימ טָאה העידי עק

 ךעלנייּפ רעייז ןעוועג זיא סע .ףוסוי ןוז ןגנוי רעייא ןופ טיוט םעד ןיימ ךיא

 -"פיוא טיירג לָאמ עלַא ךָאד זיא שטנעמ רעדעי רָאנ .ןרעה וצ סָאד רימ רַאפ

 .ןרעדנַא םעד ןָא סנייא ןייז טשינ ךָאד ןעק סע .דיירפ ןוא קילגמוא ןעמענו

 ךייא וצ רעטרעוו-טסיירט טקישעג קנַאדעג ןיא ןוא טרעהעגוצ ךיז ךיא בָאה

 .טניזעגיזיוה רעייא וצ ןוא

 ןוז ןטבילַאב ןיימ .זיוה ןיימ טססיירטעצ טָאה קילגמוא רעווש ַא --

 טפלעה ַא .זיוה ןיימ ףיוא רעייפ ַא טקישעג טָאה רע .ןעמונעגוצ ַאללַא טָאה

 -רַאפ ַא .ץלַא טשינ זיא סָאד רָאנ .רעייפ ןטימ קעװַא זיא ןגעמרַאפ ןיימ ןיפ

 .ןעמוקַאב קירוצ תוחוכ ענעגייא ןוא טָאג ןופ ףליה רעד טימ ןעמ ןעק ןגעמ

 ןייק ַאטשינ .זיוה ןופ ןדנואוושרַאפ זיא רעטכאט ןיימ סָאװ ,זיא עטסגרע סָאד

 | .ןַאקסומ ,ןיימ ךיא ןעמעוו טסייוו ריא .ריא ןופ רוּפש

 וצ טשינ ירכ ןוא .ךיילב ןרָאװעג זיא רע .ןוטעג רעטיצ ַא טָאה לאומש

 -  גטגָאועג רע טָאה ,קערש ןוא טייקיאורמוא ןייז ןזייוו

 ,רעצ רעייא רַאפ ּפָאק םעד גיוב ךיא .טסואוועג טשינ ךיא בָאה סָאד ---

 .דיאַאס לַאמַאנ רעבושח

 .ךייא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב םעד ןגעוו ---

 . . . ןגעוו -- |

 ריא זַא ליוו ךיא ! רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,ַאקסומ רעטכָאטו ןיימ ןגעוו --- |

 | ! ןרעהסיוא ךימ טלָאז

 .ֿפָאק םער ןגיובעג טָאה רָאטקָאד רעד

 ןקינוז םוצ ךיז ןסירעג ,גילפ ַא טעמושזעג טָאה רעטצנעפ ןייא ניוא

 רַאװכ יד ,םי רעד ןעגנוזעגניירַא טָאה רעטצנעפ םענעּפָא ןטייווצ ןכרוד .ןסיורד
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 יד ןיפ ןשיור סָאד .טפול ענעצלַאזעג עפרַאש ַא ןוא טייקטייוו עקידנעיל
 ןופ ןעקנַאדעג יד ןיא ןגָאלשעגנָא רעטציא ךיז טָאה םי גערב םייב סעילַאווכ
 ףיוא טצייר ןוא טפרַאשרַאפ סָאװ ,טייקטמערוטשעצ ַא טימ רענעמ ייווצ יד
 | ,ןטכַארט סָאד

 .דיאאס לַאמַאג רעבושח ,טניימ ריא סָאװ טשינ ייטשרַאפ ךיא ---
 ןיב ןבָאה הנותח טרָאטעג טשינ טָאה ריא ! רַאטַאנעביא רָאטקַאד --

 | ! ןעמוקעגקירוצ טלָאװ .ַאקסומ
 ַא ןעמוקענסױרַא זיא סע רָאנ .ןעלכיימש טוואורּפעג טָאה רָאטקָאד רעד

 - ,םינּפ ןייז ףיוא עסַאמירג

 ! טניימ ריא סָאװ ,דיאַאס לַאמַאג ,ףיוא טרעלק ---
 טשינ ךָאד ןעק ךיא .ןדייר וצ ױזַא טכער ןייק טשינ רשפא בָאה ךיא ---

 זיא יז ;ביל קרַאטש ךייא טָאה ַאקסומ רָאנ .ןליוו ןייז ןגעק םענייק ןעגניווצ
 טָאה ריא .ןייּפ ןוא םירוסי ןופ לּפַאטש'ןפיוא ןייג וצ ךייא רַאֿפ ןעוועג טיירג
 ,ןרַאנּפָא יז טרָאטעג טשינ

 שטנעמ ַא טנעז ריא .דיאַאס לַאמַאג רעבישח ,טשינ ץלַא ייטשרַאפ ךיא ---
 ךייר ערעייא .טייקסיורג טימ ,ןביולג טימ ,ןסיוו טימ ,פבש ןטיירב ַא טימ
 -רַאפ ןוא ערָאלק --- טנידַאב ךייא בָאה ךיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא ןעוועג ןענעז
 .עכעלדנעטש

 עטצעל יד ןיא .רעיורטו ןופ טּפעשרעד ,םירוסי ןופ ןכָארבעצ ןיב ךיא ---
 ןעמונעג ןוא ןיירַא זיוה ןיא רימ וצ ןעמוקעג טנעז ריא סניז ,ןכָאװ עכעלטע
 -ּפִא ןצנַאגניא ןַאללַא ןופ תונמחר רעד ןוא דָאנעג רעד ךיז טָאה ,ןלייה ךימ
 רעמ טשינ ןיב ךיא .רעטיר עקידרעייפ טימ ןגָאלשעג רעוו ךיא .רימ ןופ ןוטעג
 ,רעניד סַאללַא ןייז וצ טרעוו

 | ,ןעלפייווצרַאפ טשינ טפרַאד ריא ---
 ענייז .ךייה רעצנַאג ןייז ןיא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג

 | : עפרַאש ןעמוקעגסױורַא ןענעז דייר
 עטצעל יד ןיא זיוה ןיימ ףיוא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןקילגמוא עלַא יד --

 ךיא .רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,ךייא טימ תוכייש ןסיורג ַא רעכיז ןבָאה ,ןכָאװ
 ןיימ טימ לעװ ךיא ! טָאג ןיא ךיוא ביולג ךיא; ,ןשטנעמ ןופ ?רוג ןיא ביולג
 טָאה ,קילגמוא סעדעי ,שינעקישנָא עקידלרוג עדעי .ןביולג ןרַאפ ןלָאצַאב ןבעל
 .חילש רעד ןעוועג לַאפ םעד ןיא טנעז ריא .הביס א ,חילש ַא

 רעבָא .ןסיוו ןוא לכש רעייא רַאפ ּפָאק םעד גיוב ךיא ,דיאַאס לַאטַאג --
 ,זכַאז עשילרעטסיוא ןפרַאוורָאפ רימ טלָאז ריא זַא ,ןביולרעד טשינ לע ךיא
 לֵאֹז סָאװ ,סעּפע ןיא ןקידלושַאב וצ ךימ טכער םוש ןייק טשינ ךייא טיג סָאד
 .ףוסוי ןוז רעייא ןופ טיוט ןטימ ,רעטכַאט רעייא טימ תוכייש ַא ןבָאה

 יי
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 ,בייוו ןוא ןַאמ ריא טנעז .ןַאקסֹומ טימ טנעָאנ ןעוועג טנעז ריא --

 םיא טָאה טייז ןייא ןופ .ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ זיא ןלאומש

 -עצ ַא רעטציא טייטש סָאװ ,ןַאמ ןקיטכעמ םעד ףיוא תונמחר א ןעמונעגמורַא

 ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקילגמוא יד טנייוװַאב ןוא רעטקיטייוועצ ַא ,רענעכָארב

 ןכעלרעדיוש םעד ןעזעג רע טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןוטעג טָאש א םיא

 טָאה ַאקסומ זַא ,סיוא טזייוו .טבעוורַאפ ןרָאװװעג זיא רע ןכלעוו ןיא ,רעטנַאלּפ

 ,טלייצרעד ץִלַא םיא

 רעייא ,דיאַאס לַאמַאג .,ךָאד טסייוו ריא .ַאזַא ליּפש ַא ,זירּפַאק ַא ---

 טַאהעג .עביל ןיא טליּפשרַאפ ,ענזירּפַאק ,ןייש ,שירעטנעצסקע זיא רעטכָאט

 ! ןבירטרַאפ םיא טָאה ריא .דעמכַא םעד טימ לזמ ןרעטיב ַא לָאמ ןייא

 .טשינ ץלַא טקיטכערַאב סָאד ---

 ךיז טבילרַאפ לריימ גנוי ַא ביוא ןוא ? סָאװ טשינ טסיטנערַאב סע ---

 - ? ןכערברַאפ רעד ָאד טניל ואוו זיא ,ךיז טסעגרַאפ ןוא

 ןקערטש וצ ןבעל סָאד טיירג זיא יז ,ביל קידַֿאװעג ךייא טָאה ַאקפומ ---

 ! ךייא רַאפ

 לבש ןופ געוו ןפיוא טהיפעגוצ ןרָאװעג זיא ץלַא רעבָא .סע סייוו ךיא ---

 .ןייז וצ ףרַאד סע יוװ ןיא
 ? טַאהעג הנותח טָאה ריא סָאװ טניימ ריא ---

 .ָאֹי ---

 ןעק ךיא ביוא ,בייוו ַא רַאפ ןעמונעג טָאה ריא סָאװ ,יד זיא רעוו ---

 ? ןגערפ
 .ַאנַאמַא חכרב ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא .,זַארַאגַאמ ןופ לדיימ ַא --

 ריא טנַאמרעד טּפָא טָאה ַאקסומ .ַאללעמ רעד ןופ ,ַאנַאמַא הכרב ---

 .ןטוג םוצ טשינ ןעמָאנ

 .דיאַאס לַאמַאג ,ײטשרַאפ ךיא ---

 .קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ןרעביא טנַאּפשעג טָאה דיאַאס לַאמַאג ---

 ןַארַאגַאמ ןייק טכַארבעג ךייא ןבָאה רימ .הביס עבלעז יד רעדיוו --

 ! עטרעשַאב רעייא ןענופעג טָאה ריא ןוא ,טיײקנַארק ןיימ בילוצ

 טרעוו סָאװ ,םעד ןיא ןוא טייקטרעשַאב רעד ןיא טשינ ביולג ךיא ---

 ןעמוקעג ןוא טכילפ ןיימ ןוטעג בָאה ךיא .ןעוועג סע זיא ױזַא רָאנ .טריפעגוצ

 .ןעגנַאגסיוא עכעלריטַאנ טָאהעג טָאה עקידרעטייוו סָאד .ןלייה ךייא

 טָאה ריא ,רימ טגָאז .רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,עכעלריטַאנ ןייק טשינ ---

 ? ןַאלסומ ביל טשינ

 טשינ רועיש טָאה לאומש זַא ,גנילצולּפ יוזא ןעמוקעג זיא ענַארפ יד

 .טכיוועגכיילג ןייז ןריולרַאפ
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 ,.ןרעפטנע טשינ םעד ףיוא ךייא ןעק ךיא --

 .רענַאדעמכַאמ רעקיביױלג ַא ןיב ךיא .רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,טרעה ---
 עיגילער זא ,טשינ טלַאה ךיא .ןדיי טימ ןבעלנעמַאזוצ טוג ךיז ןעק ךיא רעבָא
 ןלעוו זַארַאגַאמ ןיא ןדיי עלַא .שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ טנַאװ ַא ןייז ןעק
 -ַאנַאמ ןיא ןדיי עֶלַא .ןשטנעמ ביל בָאה ,ןדיי ביל בָאה ךיא .ןגָאז סָאד ךייא

 ןייק .טַאהעג טשינ לָאמ ןייא ןייק ךָאנ בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ךייא ןלעװ זַאר
 .ייז טימ ךוסכיס

 ,טייקסטוג רעייא רַאפ ךייא ןביול זַארַאגַאמ ןיא ןדיי יד .תמא זיא סע --
 ֿפַאמַאג ,ביל ךייא טָאה ןעמ ןוא ךייא טעטכַא ןעמ .טייקכעלרע רעייא רַאפ
 ! דיאַאכ

 -ביל רעד בילוצ .רַאטַאנעכיא רָאטקָאד ,טעּפש וצ ,רעבָא ,זיא סע --

 ןוא ,גנובעגרַאפ טָאג ייב ןטעכעג ךיא טלָאװ ,ךייא וצ ןַאקסומ ןופ טפַאש

 .ןבָאה וצ הנותח ךייא טימ טביולרעד ריא טלָאװ

 ? דיאַאס לַאמַאג ,ןעמוקעג ריא טנעז םעד ןגעוו ---

 רימ טלָאז ריא זַא ,ןטעב ךייא ןעמוקעג ךיוא ןיב ךיא ןוא .םעד ןגעוו ---
 יי י .ןַאלסומו ןעניפעגסיוא ןפלעה

 .ןפלעה ןענעק טשינ ךייא לעוװ ךיא רעבָא ,רעייז רעױדַאב ךיא ---

 ! טזומ ריא ---

 ןַא ןענופעג טשרע בָאה ךיא .דיאַאס לַאמַאנג ,טשינ ךימ טגניווצ ---
 ,ייברעד טלַאה סע ביוא .דיירפ לקיטש ַא ,ןבעל ןעמַאזנייא ןיימ ןיא טלַאהנָא
 ךיא .סיוא ךיז טשעל ןגיוא עניימ ןופ טכיל סָאד זַא ,ןגָאז ךיוא ךייא ךיא זומ
 ןַא וצ טשינ ךימ טביירט .בייוו ןיימ ביל בָאה ךיא .טלַאהנָא ןַא ןכוז זומ
 .ןייּפ ןוא סטכעלש וצ םרוג רעד טשינ טייז .קילגמוא

 םינּפ ןייז ןיא ןשטיינק יד .רעמיצ ןרעביא טנַאּפשעג טָאה דיאַאס לַאמַאג

 רעצ רעטסיוװ ַא .רעפיט --- ןגיוא יד ןיא רעיורט רעד .רעפיט ןרָאװעג ןענעז

 טקוקעג טָאה רע .ןכָארבעגנייא םיא ךיז טָאה רעּפרעק רעד .ייז ןיא ןגעלעג זיא
 - .רעטריװרַאפ ַא יו ,ןלאומש ףיוא

 .רָאטקָאד ,ןבעל סָאד טעװעטַארעג לָאמ ןייא ןיוש רימ טָאה ריא --
 טשינ לָאטנייק ךייא סָאד לע ךיא .קנַאד ַא קידלוש ךייא ןיב ךיא .לאומש

 טשינ ,ןוטעג טשינ סטכעלש ןייק לָאמנייק םענייק בָאה ךיא ,ןלָאצּפָא ןענעק

 סָאד בָאה ךיא יצ ,טשינ סייוו ךיא .אנוש ןיימ טשינ ןוא ןכש ןיימ טסַאהעג

 | .ןעגנַאלרַאפ וצ סעּפע ךייא ןופ טכער
 .ןטייקכעלגעמ עניימ ןיא ךייא רַאפ ןוט ץלַא לעוװ ךיא --

 -כרוד ןיֹוש טָאה ןעמ .זיא רעטכָאט ןיימ ואוו ןעניפעגסיוא זומ ךיא ---
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 ןענעז ייז .ףרָאד ןוא טָאטש ,דלַאוו ןוא דלעפ ,ןלָאט ןוא גרעב טרעטשינעג

 ,ָאטשינ
 | ס ויֵז ---|

 ןיא זיא ,ירַאבדימ םימחר זיא ןעמָאנ ןייז ,רערעדנַאװ ַא ,רענייא .ָאי --

 יו ןעזעג טָאה רע זַא ,הרושב ַא טימ ןעמוקעג ןגרָאמירפ ןרעטצניפ םענעי
 טייו ץעגרע דרעפ ַא ףיוא ןטירעג רעדָא ,טּפעלשעג יז טָאה גנוי ַא רענייא

 רע .גנוי-גרַאב רעד ,דעמכַא ןעוועג סָאד זיא ,ןעגנורעדליש ענייז טיול .קעוװַא

 -ידלוש רעד ןיב ךיא זַא ,סיוא טזייוו .ןעמוקעגקירוצ טייצ רָאי יירד ךָאנ זיא

 ךיוא ריא טנעק .דיירפ ןוא קילג טרעטשעצ ןוא טרעטשעג בָאה ךיא זַא ,רעק

 ? ירַאבדימ םימחר

 ןוא רערעדנַאװ ,ךָאד טסייו ריא ,זדנוא ייב ןדיי עכלעזַא ןַארַאפ ---

 + רַאֹפ ןוט ךיא ןעק סָאו ...ייז ןופ רענייא זיא םימחר .רעגנערב-הרושב

 ? ךייא

 ,יפַאס ןופ דעמכַא רעד טמַאטש ,טשרָאפעגסױא בָאה ךיא יו טיול ---

 ןופ טלייהעג ןרָאװעג זיא רע .םיקַאכ ןסייהעג ,דנילב ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 -עג רע טָאה דעמכַא לגניי םעד ךיוא .םיהַארביא אפור םעד ,רעטָאפ רעייא

 ,טלייה

 םעד ךָאד ןעק ךיא .ןעוועג רימ ןענעז םינכש .ךיז ןָאמרעד ךיא .ָאי --

 רימ .קיזומ וצ ןעגנוגיינ טַאהעג ,רעמיורט ַא ,גנוי רעדליוו ַא ןעוועג ,דעמכַא

 ענייז רַאפ טַאהעג ןרעג רעייז םיא בָאה ךיא .ןעמַאזוצ טרבחעג ךיז ןבָאה

 ןעצ ַא טימ ןיב ךיא 4 רע זיא סָאד .טייקטמולחרַאפ ןייז רַאפ ,ליטש עדליוו

 עדליוו ענייז רַאפ ןעוועג אנקמ לָאמ עלַא םיא בָאה ךיא .םיא ןופ רעטלע רָאי

 .רָאי ןעצ םורַא ןעוועג טלַא רע זיא ,זירַאּפ ןייק קעװַא ןיב ךיא ןעוו .קיטש

 ריא זַא ,ךייא ןופ ךיא ליוװ .גנוי רעבלעז רעד זיא סע זַא ,סיוא טזייוו ---

 ,םיא ןעקנעדעג סָאװ ,עכלעזַא ןוא םינכש ייב ,ָאד רשפא ןסיוורעד ךיז טלַאז

 רע ואוו ,ןייגרעד ןוצר סַאללַא טימ רשפא רימ ןלעוו םורַא ױזַא .םיא ןענעק

 | ,סיוא רעטציא ךיז טלַאהַאב

 -עג עטסיוו טימ רעטנָאלּפ ַא .טכַארטרַאפ ךיז טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 .ןגָארטעג טרָאד ךיז טָאה םערוטש ַא .חומ ןייז ןיא טרעמַאהעג ןבָאה ןעקנַאד

 -ָנָא ךיז ןוא םעדָאפ ַא ןּפַאכוצנָא ואוו ,זיא רע ואוו טסואוועג טשינ טָאה רע

 טייטש ָאד .הנותח ןייז ךָאנ גָאט ןייא .טליונקעגנעמאזוצ ךיז טָאה ץלַא .ןטלַאה

 ןטכענ טשרע .ףליה ליוװ ןוא ,םירוסי ןוא ןייּפ ליפ ױזַא טימ ןַאמ ַא םיא רַאּפ

 ןעק דנַאטש ןייז ןיא ןַאמ ַא סָאװ ,ץלא טָאהעג ןוא קיטכעמ ןעוועג רע זיא

 .תונמחר ,ףליה ךָאנ ןעמוקעג רע זיא טנייה ןוא ,ןעגנַאלרַאפ ןוא ןשטניוו ךיז

 .םערוטש טימ לופ ןוא קידוועגיוב ,ץלָאטש ןוא ןכַארבעצ זיא רע
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 טימ טלעוו ַאזַא ןגָארטרעביא ןעק ןײלַא ךיא ױזַא יו טשינ סייוו ךיא --
 .ןריולרַאּפ ךיוא ןיײלַא ןוא ,רעטכָאט ַא ןריולרַאפ ,ןוז ַא ןריולרַאפ .ןייּפ

 טשינ רָאט שטנעמ ַא זַא ,טוג רעייז ךָאד טסייוו ריא ! ךיאַאס לַאמַאג -- |
 וצ טשינ ,ןעק רע סָאװ ,סעלַא ןיא ןטלַאהנָא ךיז זומ רע זַא ,ןעלפייווצרַאפ
 יד ןוא קיטכעמ ,קרַאטש טנעז ריא ,גנונעּפָאה יד ףיוא טשינ טיג .ןעקניז
 ,ערעייא ןיא טלעוו עצנַאג

 -,ייא לָאז ךיא ?פיוו .קרַאטש ױזַא טשינ ,רעבָא ,ןיב ךיא ! קנַאד ַא --
 טשינ ךיז ןעק ךיא .ןעמַאזוצ ץלַא טכערב ,גנונעפָאה ןוא ץלָאטש ןיימ ןטלַאה
 -.םירוסי ןופ ןבירעצ ןוא ןריױלרַאפ רעוו ךיא .ןבעג הצע ןייק

 .ןייז טוג ךָאנ טעװ ץלַא --

 .ןוצר סָאללַא טימ ---

 טייז רענעי ףיוא .ןבילבעג ליטש עלייוו ַא ףיוא ןענעז רענעמ עדייב
 -;ײרַא ןוא ריט יד טנפעעג טָאה יז .טייקליטש יד טצונעגסיוא הכרב טָאה ריט
 יז .שיט ןפיוא טלעטשעגקעװַא ץלַא טָאה יז .ןסייברַאפ ןוא ייט טכַארבעג
 ךייר יד .טסואוועג ץלַא ןיוש טָאה יז .רענעמ עדייב טקוקעגנָא ףרַאש טָאה
 ,ןרעיוא עריא ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז ןוא רעמיצ ןטייווצ םעד ןיא ךיוא ןיירַא ןענעז
 יז .קילנמוא ןסיורג ַא ףיוא גנוטרַאוװרעד ןוא קערש טימ לופ ןעוועג זיא יז
 ,רעמיצ ןופ סױרַא רעדיוו זיא

 ,טגָאזעג לאומש טָאה -- ייט םקנירט .דיאַאס לַאמַאג ,ּפָא ךיז טור --
 ןענעק רימ סָאװ ,רעייז רעױדַאב ךיא -- טסַאנ ןייז רַאפ ייט קידנטיירגוצ
 טעװ ריא ,טסַאג ןסיורג ןוא ןבושח ַאזַא טמוק סע יװ ,ןעמענפיוא טשינ ךייא
 .זיוה ןיא זדנוא ייב ןקיטכענ ןביילב

 ןדייר ןעמונעג ןוא טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה דיאס לַאמַאג
 : קיטסַאה

 -ּפִא ךיז טעװ דרעפ ןיימ ןוא ןעורּפָא ךיז רָאנ לעװ ךיא !  ןיינ ,ןיינ --
 ראד ,זַארַאנַאמ ןייק ןטיירקירוצ רימ ןלעוװ ךָאנרעד .טייצ לקיטש ַא ןעוד
 רָאנ טעב ךיא .טעברַא ליפ רעייז ןוא טניזעג-זיוה סיורג א רימ ףיוא טרַאװ
 דלודעג ןופ תוחוכ ,ןטלַאהוצסיוא ץְלַא תוחוכ ןבעג רימ לָאז רע זַא ,טָאנ ייב
 ,רעיודסיוא ןוא

 -:עשַאב ךייא טעװ טָאג .ריאַאס לַאמַאג ,ןַאמ רעקיטומ א טנעז ריא ---
 ! ןבעג ץְלַא ךייא טעוו רע ןוא ,טסולג ץרַאה רעייא סָאװ ,םעלַא טימ ןעק

 ,טניירפ ַא רַאפ ןבָאה וצ ךייא ,רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,ךיז יירפ ךיא --
 -ייז ןיא טנעה עדייב סדיאַאס לַאמַאג ןעמונעג טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 : טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל ענייז .טקירדעג קרַאטש ןוא ןכַאלפ-טנַאה ענ



 יקסװָאנשזולד השטמ 202

 טקיליװַאב ריא סָאװ ,דיאַאס לַאמַאג ,רעסערג ךָאנ זיא דיירפ ןיימ --= |

 .טשטנעבעג ןייז דייר ערעייא ןלָאז .טניירפ ַא רַאּפ ןבָאה וצ ךימ

 םוצ טגיילעגוצ טנַאה רעטכער ןייז ןּופ רעגניפ ןייא טָאה דיאַאס לַאמַאג

 יד ,דייר יד טקיליװַאב רע זַא ,ןעוועג סָאד זיא ןמיס ַא .ןרעטש םוצ ןוא ?יומ

 - .טפַאשטניירפ



 למיּפַאק רעטנצרעפ

 תוקפ
 ,רעמיצ סָאד טזָאלרַאפ ןוא ןלאומש טימ טנגעזעג ךיז טָאה ריאַאס לַאמַאג
 רעד .זַארַאגַאמ ןייק קירוצ ןגָארטעג ךיז ּפָאלַאג ןיא טָאה דרעפ סָאד

 ןבָאה חומ ןייז ןיא ,רעטעשטרָאקעגנייא ןַא דרעפ ןפיוא ןסעזעג זיא רעטייר
 ...ןעקנַאדעג עכעליירפ-טשינ טמערוטשעו

 א =
* 

 יו ,ןגיובעג ןעוועג זיא ּפָאק ריא .ךיק רעד ןופ ןעמוקעגניירַא זיא הכרב
 ןקוק וצ טגַאװעג טשינ טָאה יז .ןכערברַאפ ַא ןיא טקידלושַאב ןעוועג טלָאװ יִז
 ,ןגיוא יד ןיא ןַאמ ריא

 ,לאומש ,טרעהעג ץלַא בָאה ךיא ---
 -עצ ַא זיא רע .טדערעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא תודוס ןייק ָאטשינ --

 ,עידעגַארט עקידארומ ַא טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,רעטָאפ ַא ,ןַאמ רענעכָארב
 ,ןכערבנייא ךיז טעוװ רע ,ןגָארטרעביא טשינ סָאד טעוװ רע

 ? ריד וצ ןעמוקעג ךָאד רע זיא סָאװרַאֿפ ---

 ,ףליה ךָאנ --

 ןסָאגעגנָא ןעוועג ןענעז עריא ןגיוא יד .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה יז
 סעּפע .ןעזעג טשינ ךָאנ ריא ייב סָאד טָאה לאומש סָאװ ,רעיורט ַאזַא טימ
 ןוא רעלופ ןרָאװעג זיא טלַאטשעג ריא ,ןרָאװעג רעכעה טונימ רעד ןיא יז זיא
 ,ןבעגוצרעביא טשינרָאג ,ץלָאטש ַא טימ לופ זיא םינּפ סָאד .עדריוו טימ
 .ץלָאטש ןוא רעיורמ

 ריא ןיא .ריד ןופ ןַאקסומ רעסעב ןעק ךיא .ארומ בָאה'כ ,לאומש ---
 םענייש םעניילק םעד ןיא ךיז ןטלַאהַאב תומשנ ייווצ ,ןטלַאטשעג ייווצ ןפמעק
 ייווצ רעדָא ,תומשנ ייווצ .טשינ סע טסייוו יז ןוא סע טסייוװ יז .ןריארעּפרעק
 -נייק ךיז ןלעו ןוא ןעמוקפיונוצ טשינ לָאמנייק ךיז ןענעק סָאװ ,ןטלַאטשעג
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 ןוא ץֵלַא טָאה יז .ךעלקילג ןוא ךעלקילגמוא זיא יז .ןעמוקפיונוצ טשינ לָאמ

 ךיא .סואימ ןוא ןייש זיא יז .ןעוועג ױזַא לָאמ עֶלַא זיא יז .טשינרָאג טָאה יז

 סריאַאס לַאמַאג טרעהעג בָאה ךיא .ןעמוקסורַא טעוװ םעד ןופ סָאװ טשינ סייוו

 -עג רעמָאט .ּפָאק ןיא גיוא ןייז זיא יז .רעטכָאטו ןייז ןעניפעג זומ רע .,דייר

 .ןעמוקסיורַא טעוװ סע סָאװ טסייוו רעוו ,טשינ יז רע טניפ

 ,הכרב ,ןגרָאז טשינ טספרַאד ---

 -סיוא סע זיא רָארג .לאומש ,קערש ןוא גרָאז טימ ל?ופ זיא ּפָאק ןיימ ---

 ןעוו .ןלַאפעגסיוא ןפוא ןזייב א ףיוא ןוא הנותח רעזדנוא ךָאנ גָאט ַא ןלַאפעג

 -עג ךיד דיאַאס לַאמַאג טלָאװ ,ןדנוברַאפ רעטציא ןענעז רימ סָאװ ,סָאד טשינ

 .רעטכָאט ןייז טימ ןבָאה וצ הנותח ןעגנואווצ

 ! טגַאװעג טשינ לָאמניײק טלָאװ רע .דיי ַא ןיב ךיא ---

 רַאפ טשינ ןלעטשּפָא טשינ ךיז טעװ יז .ןַאקסומ טשינ טסנעק וד ---

 זַא ,ארומ בָאה ךיא .זיא יז ואוו טסייוו רעוו .לווייטו ןרַאפ טשינ ,טָאג רעייז

 טעוו ןוא טייקרעװש רעקידארומ ַא טימ ודנוא ףיוא ןיוש טניל ףָארטש יד

 ! ּפָאק ןיימ ףיוא ןלַאפ ךיוא

 -רַאֿפ שטנעמ ַא .ןבירטעגרעביא זיא ץְלַא ,הכרב ,טשינ ךיז קערש ---

 ןופ עטמיטשַאב טשינ וליפא ,ענעעועגסיורָאפ טשינ ןכַאז ןיא ךיז טרעטנַאלּפ

 רַאפ רלַאב טמוק סָאװ ,ףָארטש ןיא ןביולג טשינ רָאט ןעמ .טמוק סע .?רונג

 טלָאװ ,ןעוועג ױזַא טלָאװ סע ןעוו .טייקשירַאנ רעדָא ,דניז זיא סע עכלעוו

 ,ןצכעוטי עקידריוומוא ענייז ךָאנ טבעלעג טשינ רעמ עשר ןייא ןייק

 ץנאג ןיימ ןעזעג ךיא בָאה ױװַא .ףָארטש ןייק טשינ ןעמוקַאב םיעשר ---

 ןוא טָאטש רעזדנוא ןופ ,םורַא רעזדנוא ןופ ,רעכיב ןופ סע ךיא עז ױזַא .ןבעל

 .לסעג רעזדנוא ןופ

 ןופ דייר יד ןלעפעג םיא ןענעז סע .לוק ןפיוא טכַאלעצ ךיז טָאה לאומש

 םענעּפָא ןַא טָאה יז ןוא -- טכַארטעג רע טָאה -- גולק זיא יז .בייוו גנוי ןייז
 .ןענַאד ןופ ןעמענסױרַא יז זומ ןעמ .ןכיירגרעד טייוו טנעקעג טלָאװ יז .חומ

 .לקניוו ןדעי ןופ טרעיול סָאװ ,טנלע םעד טימ ןעמַאזוצ ןייגנייא יז טעוו ָאד

 זיא סע סָאװ ,ךעלקילג רעייז ןיב ךיא .הכרב ,ןייש רעייז טסדער וד ---

 .טסגָאז וד יו ,טריפעגוצ יױִזַא ןרָאװעג

 ןדייר ןעמונעג ןוא ןײרַא ןגיוא יד ןיא ףרַאש טקוקעג םיא טָאה יז

 : ךעלעמַאּפ

 -ַאב ,זירַאּפ ןייק ןרָאפ ןוא ָאקַארַאמ ןזָאלראפ רימ ןלָאו רשפא ,לאומש ---

 .ןטרָאד ךיז ןצעז

 ; רעמַאה ַא טימ יו ץעז ַא ןוטעג טָאה חומ ןיא .ןוטענ רעטיצ ַא טָאה רע
 ױזַא יו ? ךעלגעמ סָאד זיא ױזַא יו .ןניֹוא עניימ ןגעוו טוג ךָאד טסייוו יז
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 טשינ ןיוש רע טעװ ָאקָארַאמ ןופ ,ןיינ ? ךַאז ַאזַא םיא ןופ יז טגנַאלרַאפ
 ,ןבעל ןייו ןופ ליצ רעד ךָאד זיא סָאד .קעוװַא

 ייווצ עצנַאג ןייק טשינ טימ ןיב ךיא .הכרב ,ךעלגעמ טשינ זיא סָאד -- |
 .ןעשעג טשינ ןעק סָאד .זירַאּפ ןופ ןעמוקעג טשרע רָאי

 ? סָאװרַאפ ---

 ןיימ ןוא ךיא זַא ,טיוט ןייז רַאפ רעטָאפ ןיימ טגָאזעגוצ בָאה ךיא ---
 יד ,ָאקָארַאמ ןיא עטסמערָא יד ןופ עמערָא יד טעמדיוועג ןייז טעוו ןענרעל

 ןוא סױרַא ןעמוק רימ ןענַאװ ןופ ןדיי עבלעז יד ,עדנדייל-טיונ יד ,עטנלע
 ,רעבייוו ,רעבַארַא יד .ןבעל ןוא ןגיוצרעד ןרָאװעג ןענעז רימ עכלעוו ןשיווצ
 ףיונוצ ךיז ןבעל רימ עכלעוו טימ םינכש ערעזדנוא ,דיישרעטנוא ןָא ,רעדניק
 ןופ טשינ ןגױנּפָא טשינ ליוו ךיא .ןלַאטרַאװק ערעייז ןיא עטסמערַא יד ,םולשב
 .גנַאלרַאפ ןוא דנַאטשרַאפ ןיימ ןופ טשינ ןוא גָאזוצ ןיימ

 עליטש ,רעכעה ןוא ליטש טרערעג טָאה יז .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה יז
 : רענעט עקידנעגנילק ןוא

 סָאװ ,ךַאז עטסלבָאנ יד זיא סע .ןברק רעטסגנעש רעד רעכיז זיא סע --
 טסעוו ,רעטוג ַא ,רעלעדייא ןַא טסיב וד זַא ,ןסייוו עלַא ! ןלעוו ןעק שטנעמ ַא
 זַא ,לאומש ,רעבָא ךָאד טסעז .סנייש ןוא סטוג ןוט וצ ןבעגקעװַא ןבעל ןייד
 ףיוא ןוא ריד ףיוא טרעול ןוא סעצײלּפ יד רעטניה טייטש קילגמוא רעד
 .גייוש טשינ טעוװ דיאַאס לַאמַאג .ןדנוברַאפ ךָאד רימ ןעֶנעֶז עדייב .רימ
 טעוװ ןגרָאמ ןוא ןדעמכַא ןופ םַאטשּפָא םעד ןעניפעגסיוא טסלָאז רע ליוו טנייה
 ןעמענ ןוא רימ טימ ןטג ךיז טסלָאז ןטיונ ךיד רע טעוװ ,ןַאקסומ ןעניפעג רע
 םוצ ןייגרעביא טסלָאז ןטיונ ךיד רע טעוװ םעדכָאנ .בייוו ַא רַאפ רעטכָאט ןייז
 .ןוט ןזומ!סע טסעוו ןוא ןביולג ןשינַאדעמכַאמ

 טימ ענייא ךיז ןנָאלשעג ,טרעמַאהעג ןעקנַאדעג יד םיא ןבָאה חומ ןיא
 ךאד זיא סע .טפַאשגולק ריא ןופ טניוטשרעד ןעוועג זיא לאומש .רערעדנַא רעד
 .ןעגנַאלרַאפ סָאד ןלעװ דיאַאס לַאמַאג ןוא ַאקסומ : תמא

 -ניווצ טשינ ךימ ןעק ןעמ -- טכַאלעג רע טָאה -- טייוו וצ ןיוש טסייג
 .טסכַארט וד ױזַא יו ןבירטרעביא זיא סע .שטנעמ רעיירפ ַא ןיב ךיא .ןעג
 .קיטייוו ןוא גָאלק טימ לופ זיא רע ,שטנעמ רענעכָארבעצ ַא זיא דיאַאס לַאמַאג
 -רַאפ בלַאה ַא ,זיא רעטכָאט עטנילַאב ןייז ואוו טשינ טסייװ ,ןוז ַא ןריולרַאפ
 ןעוועג ןטלָאװ יאוולה ,ןַאמ רענייפ ַא זיא רע .רעייפ ןטימ קעװַא זיא ןגעמכ
 -עסייר ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק ןטלָאװ ,זיא רע יו עכלעזַא לָאצ עסיורג ַא
 ןוא יירפ ,םולשב טבעלעג ָאד ןטלָאװ עלַא .רעבַארַא ןוא דיי ןשיווצ ןעייר
 ,סָאטעג עטמיוצעגּפָא ןיא טשינ ,ןלַאטרַאװק עבלעז יד ןיא .רעכיז

 -נואוו ,רערעייט ַא זיא רע .טלפייװצרַאפ רעבָא זיא דיאַאס לַאמַאג --
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 טייוו רעייז ןפיול ןעק גנולפייווצרַאפ ןיא רענייא רעבָא ,שטנעמ רעכעלרעד

 ,ףליה ןּפָארט ַא ךָאנ

 .ןקערש טשינ ךיז טספרַאד --- |

 טיירג ןיב ןוא ביל ךיד בָאה ךיא .לאומש ריד וצ יורטוצ בָאה ךיא --

 ָאד ןביילב ןלָאז רימ ,טשינ רעבָא גיוט סע .ריד רַאפ ןקערטש וצ ןבעל ןיימ

 רעבָא ךיז טגרָאז טלעוו יד .טװג טסוט וד ,טוג!טסניימ וד .עלעטעטש םעד ןיא

 ךוב ַא ןיא טנעיילעג ץעגרע בָאה ךיא .רימ רַאפ טשינ ןוא ריד רַאפ טשינ

 שטנעמ רעד ,?ללכ רעד ףיוא טוט סע סָאװ ,ןכַאז ןגעוו ,סעיצולָאװער ןגעוו

 ןעמ ,ןשטנעמ טימ לטעטש ַא ייב טבילַאב טסיב וד .952 םעניא ןבירעצ טרעוו

 . . . הכרב ַא ןוא ?כיימש ַא ריד רַאפ טָאה רעדעי .ךיד טביול ןעמ ,ךיד טשטנעב

 --- ,ריד רַאפ גונעג ןייז ךיוא טעוו סע ןוא רימ רַאפ גונעג זיא סָאד --

 -- טקוקעג ריא ףיוא טפַאשביל טימ ןוא דייר עריא טקַאהעגרעביא רע טָאה

 ,ךיז רעביא ןטעברַא ,סטװג ןוט --- םעד רַאפ זיולב ןפַאשַאב זיא שטנעמ רער

 טלָאמעד טסייוו רע .רעכיב טביירש רע ןעוו סע טוט רענייא .וויטקודָארּפ ןייז

 זַא ,ליוו ןוא רעדליב טלָאמ רעטייווצ ַא ;ןעקנַאדעג ענייז ןענעייל ןשטנעמ זַא

 רַאפ גונעג זיא סע .ןבָאה האנה םעד ןופ ןלָאז עסַאמ ַא רעדָא ,שטנעמ רעד

 -נַאלק יד :קיזומ טפַאש רעטירד ַא ;גנוקעדטנַא ןופ --- גיוא ןייא רעפעש םעד

 ןייא -- ןרעה םיא טעװ סע רעוװ ,טשינ וליפַא טכַארש רע .םיא ןשיורַאב ןעג

 -נַאלק יד טימ ןרעטסײגַאב ךיז טעװ רענייא .ןשטנעמ עסַאמ ַא רעדָא ,שטנעמ

 . . . ןרעהוצ ךיז טעוװ טלעוו עצנַאג ַא רעדָא ,ןענ

 טסליוװ וד .טסליצ וד סָאװ וצ ײטשרַאפ ךיא .?אומש ,ןייש רעייז --

 טימ טלגנירעגמורַא טסיב וד זַא ,גונעג זיא ,וד יו רָאטקָאד ַא רַאפ זַא ,ןגָאז

 ...קילג ןוא גנוזענעג ייז טסגנערב ,ןשטנעמ לטעטש א

 .חכרב ,תמא ךָאד זיא סע ---

 סעּפע ןוא ןדייר ןעמונעג טָאה יז .טיור רעטנוצ ןרָאװעג זיא טכיזעג ריא

 :טגָאזעג טָאה יז .רעכעה ?וק ריא ןעננערבוצסיורַא טנַאװעג טשינ

 קיאעפ ןיב ךיא זַא ,גנַאל טשינ טשרע טגָאזעג ןייֵלַא טסָאה ...ךיא --

 רימ ךיא ליוו .ןכַאז ערענעש וצו ,םישעמ ערעכעה וצ ןרָאװעג ןפַאשַאב ןיב ןוא

 ,ליפ ךיא .לענש ךיז ןרעל ךיא ,שיזיוצנַארפ ןעק ךיא .זירַאּפ ןייק ןרָאפ ןלָאז

 טקינייּפ רימ ןיא ץלַא .טלעוו רערענעש ַא וצ ןכיירגרעד ןענעק טלָאװ ךיא זַא
 .ןֶא לָאמעלַא ןופ רָאנ ,טנעקרעד ךיד בָאה ךיא טניז זיולב טשינ .טגָאי ןוא

 -עג טָאה סָאװ שטנעמ ַא ,רעטמולחרַאפ ַא לָאמעלַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ

 םורַא ךיז טוט סע סָאװ ןעזעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .ןעלמיה יד יד וצ טקוק

 זיא רע םגה ,םורַא טנלע םעד ןופ טסואוועג טשינרָאג ,דרע רעד ףיוא םיא

 טשינרָאג ןעק ןעמ סָאװ ןייּפ ןוא טיײקמערָא ַאזַא ןיא ןעקנוזעג ןבעל ץנַאג ןייז
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 ַא ןופ טסואוועג טשינ רעיורט ןוא טייקמערָא ןייז ןיא טָאה רע .ןבעגרעביא
 ,רעכלעזַא ןגעוו טמולחעג טָאה רע רעבָא ,טלעוו רערענעש

 .הכרב ,ךעלרעדנואוו טזיב --

 ןרָאפ ןוא טסליוװ יד ןעוו ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ןביוהפיוא ךיז ריִמָאל ---

 ,דובכ ןפַאשרַאפ ךיר ןוא ןענרעל ךיא לעװ טרָאד .זירַאּפ ןייק

 .הכרב, טשינ ןעק ךיא ---

 ,רָאטקָאד רעדנַא ןַא ןעמוק טעװ ָאד ? קירוצ ךידיטלַאה סָאוו ---

 טשינ רעבַארַא ןוא ןדיי ערעזדנוא ןופ ַאללעמ רעד ןופ לעוו ךיא ---

 .ייז רַאמ/טמיטשַאב ךימ טָאה ל?רוג רעד .קעוװַא

 וד .לרוג םענופ ןתוחילש עטמיטשַאב ןיא טשינ ךָאד טסביולג וד ---

 ץלַא .טײקטרעשַאב ןייק ָאטשינ ,ןביולגרעבא זיא םע ,זַא ,ןייֵלַא ךָאד טסגָאו

 | . . ןייז ףרַאד סע יז ױזַא ךיז טריפ

 .ומ ךיא .ןייז ָאד זומ ךיא זַא ,רעבָא ביולג ךיא ---

 -וועמעש ןעוועג זיא יז .קידרעייפ ןוא טיור רעטנוצ ןעוועג זיא םיִנּפ ריא

 טפַאשביל ג טימ םיא ףיוא טקוקעגנ ,טלכיימשעג טָאה יז .טגַאװעג ךיוא ןוא קיד

 : ןעגנולקעג ןבָאה דייר עריא .הענכחה ןוא

 -קָאד רעסיורג ַא טזיב סייוו ךיא .לאומש ,ןדיירוצ טשינ ךיד ל?יוו ךיא --

 טסנעק ,ענייש ַא טלעוו א טמיטשַאב זיא ריד רַאפ זַא ,רעכיז ןיב ךיא ,רָאט

 ...רעמ ליפ ,ןכיירגרעד רעמ ליפ

 ךיא .םעד טימ ךיז ןענונַאב ךיא .טלעוו ערענעש ןייק טשינ ליוו ךיא ---

 .ָאד ןשטנעמ יד טימ ןביילב וצ : רעטָאפ ןיימ ןופ גָאזרַאפ םעד ןטלַאה לעוװ
 | ,גנוזענעג ןוא תואופר ייז ןעגנערב

 ,טשטנעבעג עקַאט טזיב וד --

 לעוו ןוא ,ןענַאד ןופ קעװַא טשינ ןעק ךיא ,טשטנעבעג טינ ןיב ךיא ---

 בָאה ךיא .דנילב ןרעוו ךיא לעוװ גָאט ַא םענייא ןיא .ןוט טשינ לָאמנייק סע

 ,םורַא ןרָאי ןיא ןעשעג ןעק סע ןוא ?ענש רָאג ןעשעג ןעק סע .טגָאזעג ריד סע

 ַא גָאט ןדעי רילרַאפ ךיא .רעלענש ןעשעג טעוו סע זַא ,ארומ רעבָא בָאה ךיא

 .ןגיוא יד ןופ טכיל ןּפָארט

 רָאנ ,ןעלכיימש טלָאװעג טָאה יז .ךיילב קידארומ ןרָאװעג זיא םינּפ ריא

 .ןרערט ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןגיוא 'יד ןיא .עסַאמירג ַא ןעמוקעגסױרַא זיא סעּפע
 | : טעשטּפעשעג טָאה יז

 ןיא סע .טנוזעג ןייז טסעוו .ךעלגעמ טשינ זיא סע ,לאומש ,לאומש ---

 .שינעטכודסיוא ןַא זיולב רָאנ

 ,רימ ןגעוו ןסיוו סע טזומ וד רעבָא ,ןייז רעצמ טשינ ךיד ליוו ךיא ---

 טדייל גנורעקלעפַאב רעודנוא ןופ טנעצָארּפ רעסיורג ַא זַא ,ךָאד טסייוו ןֵד
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 ןייפ ךיוא .ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןיא טמוק טייקדנילב יד .ןגיוא יד ףיוא

 רעדָא ,רעניואוונייא רעטנעצ רעדעי .טײקנַארק-ןגױא ןַא טאהעג טָאה רעטָאפ

 טימ ןגָאלשעג ךיוא ןיב ךיא .ןטייקנַארק-ןגיוא ףיוא טדייל ָאלָארַאמ ןופ רעמ

 ביוא .ןרָאי ןעמענ ךָאנ ןעק סע .הכרב ,ןגרָאז טשינ רעבָא ךיז טספרַאד .םעד

 .קידנכוסמ ןייז טשינ ךיוא טעװ טפַארקדעז ןיימ ןרילרַאפ ָאי לע ךיא וליפַא

 ךיא לייוו ,ןלייה ןענעק ייז לעװ ךיא ,ענעגייא ןשיוצ ןייז ץְּלַא ךָאד לעװ ךיא

 רעגייטש רעייז טימ ןוא ייז טימ ךיז טבעלעגנייא ,ןתאלוח סנעמעלַא סייוו

 ,ןבעל

 -לעװַא ריא ךיז טָאה ליונק רעטסיוװ ַא .ןענייוו טסולגעג ריא ךיז טָאה סע

 ַא .טשרעהַאב ךיז טָאה יז .רעהַא טשינ ןוא ןיהַא טשינ ,זדלַאה ןיא טגיילעג

 ַא טָאה ןַאמ ןכעלרעדנואוו םעד וצ טייקסטוג ןוא טײקמערַאװ ןופ עילַאווכ

 ; טגָאועג טָאה יז ,רעּפרעק ריא ןיא ןוטעג רַאּפש

 ךיא .ךעלקערש טשינ סע זיא לייוורעד .ןילַא ןייז טשינ טסעוו וד ---

 םשינ ךיז טסייר טײקנַארק יד ביוא ,זַארַאגַאמ ןיא ןצכעפערט ךס ַא ןופ סייוו

 סנשטנעמ םעניא ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד רַאפ ,טסייה סָאד ,טייהרעגנוי ןיירַא

 .רַאבליײה זיא טקַארַאטַאק .רעקיצפופ יד ןיא טשרע ןָא סע טמוק ,ןבעל

 .טלַארַאטַאק ןייק טשינ ויא סע זַא ,ןגָאז טלָאװעג טשינ ריא טָאה רע

 טשינ זיא סע ,םעד ןגעוו סעּפע עקַאט טסייוו יז ; טרעמַאהעג טָאה חומ רעד

 ךס ַא ַאד ךָאד ןענעז עקירפַא-ופצ ןופ לטעטש ןדעי ןיא .רעדנואוו ןייק

 .תועט ַא יז טכַאמ רעטציא דָארג רָאנ ,טייקדנילב טימ ענעגָאלשעג תוחּפשמ

 טגָאלש ,םַאזיורג ןוא ?ענש טמוק ,רעטלע ןדעי ןיא ןעמוק ןעק טייקנַארק יד

 .טביל יד סיוא טשעל ןוא טקינייּפ ןוא

 רימ ןלעוװ טנװַא טנייח .הכרב ,ןדייר טשינ רעמ םעד ןגעוו רימֲאֿל --

 .קנַארק זיא רע .ןעזעג טנייה םיא בָאה ךיא .זיוה-עפַאק סַאלודבַא ןיא ןייגוצ

 ןצנַאג ןייז .רעבַארַא רענייפ רעכעלרעדנואוו ַא זיא רע .תונמחר ַא זיא סע

 -עג טָאה סָאד .גנואעז ַא ,האובנ ַא ,םולח ַא טימ םורַא ךיז רע טגָארט ןבעל

 רעטלּפירקרַאפ ַא ,סרעקיוה יד --- םירוסי ענייז רַאפ גנוקיטיגרַאפ ַא ןייז טלָאז

 סָאװ וצ טָא ןוא ,ןרעוו וצ טכעלקריוװרַאפ ץֶלַא דלַאב ןביוהעגנָא ןיוש ,רעּפרעפ

 סעּפע רשפא ,רָאי ַא רשפא ,עטלייצעג ןענעז םישדח ענייז .ןעגנַאגרעד זיא רע

 | .רעמ

 רעד רעביא םעלַאבידלָאג ןקידרעייפ ַא טימ טנערבעצ ךיז טָאה ןוז יד

 םעניא טלניּפשעג ךיז ןבָאה ןלַארטש עקידלָאג .םי ןופ טייקנירג רעכעליולב

 -סייא ,טנייוועגסיוא ןבָאה הכרב ןוא לאומש ואוו ,רעמיצ םעד ןופ רעטצנעפ

 | .ןדיירפ ןוא ןדייל ערעייז טלייצרעדסיוא ,טמולחעג

 .טכַאנרַאפ ןעוועג זיא סע

 ַא ןַא ,טסואוועג טָאה רע .רָאה עקידנעילַאװכ עריא טעלגעג טָאה רע
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 םעד טשינ רשפא ,םיא טימ ןייג טעוװ יז .םיא רַאפ יז זיא רַאּפשנָא רעסיורג
 ,גנוכיירגרעד זיב ןייג טעוװ יז רָאנ ,ףוס םעד זיב געוו ןצנַאג

 יז ,ליומ ןרעביא םיא טשוקעג ,םיא וצ ּפָאק ריא ןביוהעגפיוא טָאה יז
 :ליטש טדערעג טָאה

 ןרָאפ ךָאד רימ ןענעק ,לאומש רערעייט ןיימ ,זירַאּפ ןייק טשינ ביוא --
 -נזיוט ךס ַא ,טָאטש עסיורג ַא זיא סע .ןצעזַאב ךיז טרָאד .ַאקנַאלבַאסַאק ןייק
 ,טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןייז וצ רעסעב לָאמעלַא זיא סע .תוחּפשמ עשידיי רעמ
 טסעוו ,ןעמונרַאפ ױזַא ןייז טשינ טסעוװו ,םיריוטקָאד ליפ ךָאנ ָאד ןענעז טרָאד

 ,ןעורּפָא ןענעק ךיז
 יד טני5 טנַאה ןיימ ןיא טשינ .הכרב ,ןרעפטנע טשינ ריד ןעק ךיא ---

 ,ןרידיצעד ןוא ןסילשַאב לָאז סָאװ ,קנַאדעג רעד חומ ןיימ ןיא טשינ ,טכַאמ
 | .ןביילב ָאד זומ ךיא זַא ,סייוו ךיא

 .פכערעג ןעוועג ןיב ךיא ןעז טסעוװ .לאומש ,טָאטש רעדנַא ןַא ךָאד ---
 ַא ןופ עמַאמ ַא ןופ יירעדערעג ַא טרעהעג ןעמ טָאה ריט סייז רענעי ןופ

 סָאד .ריא מימ ןייג ןיוש ןומ רע .אפור ןכָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דניק קנַארק
 טכַאמעג ןיוש טָאה יז .?זדלעה ןיא טקיטשרעד טרעוװ סע ,ייברַאפ זיא דניק
 טפלעה סע .סקַאװ םענעזָאלעצ ןוא ןצכעטיירק ,ןשינעכערּפשּפָא ןוא ערַאּפ
 ! ריא טימ ןייג ןיוש זומ רָאטקָאד רעד .טשינ

 ןופ רעמיצ םעניא ּפָאק םעד טקעטשעגניירַא טָאה יורפ-זיוה עטלַא יד
 ,רָאטקָאד

 -פיוא םיא ןבָאה ,טגָאלק סָאװ ןעמַאמ רעד ןופ ןוא עטלַא יד ןופ דייר יד
 :טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רע .ןעקנַאדעג ענייז ןופ טקעוועג

 -ןיק רעטרעדנוה ? ןענַאדנופ קעװַא ךיא ןעק ױזַא יו ! חכרב ,וטסעז --
 ןָא ןביילב טשינ ןרָאט ייז .ןפלעה ייז ןומ ךיא .ףליה ןיימ ףיוא ןטרַאוװ רעד

 ? ןענַאד ןופ קעװַא ןלָאז רימ ,וטסליוו רעטציא .רָאטקָאד א
 זיא זַארַאנַאמ ןיא זדנוא ייב ךָאד טסעז .ערעדנַא ןעמוק ןלעוו סע ---

 ...טבעל ןעמ ןוא רָאטקָאד ןייק ָאטשינ ןצנאגניא
 טימ ריט רעד ןיא ןסירעגניײרַא ךיז טָאה דניק ןקנַארק םעד ןופ עמַאמ יד

 .יירשעו

 א א
* 

 ,ראמַאנעביא לאומש וצ דיאַאס לַאמַאנ ןופ חילש ַא ןעמוקעג זיא רעדיוו
 זַא ,דיאַאס לַאמַאג ןופ דייר יד ןבעגעגרעביא רָאטקָאד םעד טָאה ןעמ

 .ןדניוושראפ ריא ןופ רוּפש ןייק ָאטשינ ץלַא ךָאנ .ןַאקסומ ןעניפעג זומ ןעמ
 יז ןפלעה זומ רע .ךעלנעמ זיא סָאװ ץלַא ןוט רַאטַאנעביא ?אומש ,רע לֶאְז
 .ןעניפעג
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 .ןרעפטנע וצ סָאװ טַאהעג טשינ טָאה לאומש

 טגערפעגסיוא .אפוג יּפַאס לטעטש םעד ןיא ןרעטשינ ןעמונעג טָאה רע

 -לעב רעד .ַאלודבַא רעקידרעקיוה רעד םיא טָאה ןפלָאהעגוצ .ןשטנעמ ייב ךיז

 ךרוד רָאנ ןילַא רע טשינ ,טנעקעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוטעג טָאה הינסכא

 רע .ךס ַא רעייז ןלאומש קידלוש ןעוועג זיא רע ,ןוטעג רע טָאה רעפלעהסיורַא

 טלָאװעג ןוא ץרא-ךרד ןטסערג םעד טַאהעג רָאטקָאד ןשידיי םעד רַאפ טָאה

 .טנעקעג טלָאװ רע רָאנ סָאװ טימ ןענידּפָא םיא

 ןעניפעגוצסיוא ןעגנולעג זיא ,שינעכוז ןוא ןעגנואימַאב ײלרעלַא ךרוד

 -עג ,רעדנילב ַא ןעוועג זיא עטַאט רעד סָאװ ,דעמכַאמ םעד ןופ םַאטשּפָא םעד

 טרָאד ןעוועג .אפור רעד םהרבא ,רעטָאפ סלאומש טימ ?סעג ןייא ןיא טניואוו

 ַא ףױא ןטילעג טייהרעניילק .דעמכַא ןסייהעג רע טָאה ,?גניי רעקנַארק ַא

 ןצכעטיירק ײלרעלַא טימ טָאה אפור רעד םהרבא רעבָא ,קנערק רעשיטיכַאר

 "עג םעדכָאנ זיא גנוי רעד .טלייחעגסיוא םיא ןיצידעמ רעד ןופ תומכח ןוא

 ןצרעפ ןופ רעטלע רעד ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו .טנוזעג ,קרַאטש ןסקַאװ

 רעד .גרעב יד וצ ץעגרע ךיז טזָאלעג ןוא ,םייה רעד ןופ קעװַא רע זיא רָאי

 | .ןברָאטשעג זיא רעדנילב רעד ,רענייז עטַאט

 זיא סָאר .חילש םעד ןבעגעגרעביא רַאטַאנעביא ֿ?אומש טָאה דייר יד

 .טגרָאזַאב ןוא קיאורמוא ןרָאװעג רעבָא זיא רע .טסואוועג טָאה רע סָאװ ץלַא

 טשינ טעוװ רע סָאװ הרצ עסיורג ַא םיא ףיוא טייג סע זַא ,ןעזעג טָאה רע

 ןַא ןיא ןרעטנַאלּפרַאפ ןוא ןעלקיוװרַאפ ךיז טעװ סע .ךיז ױזַא ןרטּפּפָא ןענעק

 .םעד ןופ סױרַא ןענעק ןלעוו ,הכרב טשינ ןוא ,רע טשינ ןכלעוו ןופ קילגמוא

 .ןיא ןוטרַאפ ןעוועג זיא לאומש .עליטש ןוא עקיאור ןסָאלפעג ןענעז געט

 .ןהעש עמוג ןוא געט עטוג ןבָאה לָאז הכרב זַא ,ןעזעגוצ טָאה רע .טעברַא ןייז

 ןייז ןיא ןענופעג טָאה יז סָאװ ,רעכיב יד רעביא געט ענעצנַאג ןסעזעג זיא יִז

 ; ץלַא טנעיילעג טָאה יז .ןרעדנַא ןכָאנ ךוב ןייא ןעגנולשעג טָאה יז .גנוניואוו

 -יײרשַאב עזייר ,רעכיב עשיניצידעמ ,רעדיל ,ןלעװַאנ ,קרעוו עכעלטפַאשנסיו

 יז טָאה קעטָאילביב רעניילק רעד ןיא טַָאהעג טָאה ?אומש סָאװ ץְלַא .ןעגנוב

 .ןעגנולשרַאפ

 דיירפ רעד ןופ ,טײקטנוװַאהַאב ריא ןופ טניוטשעג טָאה רָאטקָאד רעד

 .טוג ןוא קיסיילפ ױזַא טנרעל יז סָאװ םעד ןופ ,ןענעיײֿפ םייב טָאה יז סָאװ

 סָאװ ןוא ןסיוו רעמ סָאװ ךיז ןיא ןּפַאזנייא ןוא ןעגנילשנייא עקַאט ליוװ יז

 לפיוו רעבָא ,טלַא ראי ןצעביז עצנַאג ןייק טשינ רעטציא זיא יז ,טלעוו רעמ

 ךיז טָאה רעטציא .ןייּפ ןוא טנלע ןיא ןטילעגנָא ןיוש ךיז טָאה ?דיימ סָאד

 ןפושיכ עלַא טימ ,טלעוו ענייש עסיורג יד ,טלעוו עיינ ַא טנפעעג ריא רַאפ

 טימ ןכיירגרעד יז ןעק טלעוו עקיזָאד יד ןוא ,רעכיב יד ןיא יז טעז ןצייר ןוא

 .ןכיירגרעד ץלַא עקַאט יז טעוװ טנַאה ַא ןקערטשסיוא רָאנ יז לָאז .טנעה יד
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 .קיסיילפ ןוא גנוי זיא יז
 םיא זיא סע .זיוה-ןקנַארק םעד ןיא רענַאטשעג זיא רע .גָאט ַא לָאמנייא

 ַא טגיילעג םיא ךיז טָאה ןגיוא יד רַאפ .לָאמַא טימ קערש עטסיוו ַא ןלַאּפַאב
 ךיז טָאה רע .סעגר עטלייצעג זיולב ןטלַאהעגנָא טָאה סע .קעלפ רעצרַאוװש
 ייז טימ לופ זיא סע ,עקנַארק-ןגיוא ךָאד טלייה ןייֵלַא רע .ןקָארשרעד טסנרע
 -לטימ ןוא רעדניק :ייז ןענעז רעטלע ײלרעלַא ןופ .זױה-ןקנַארק םעד ןיא
 ןייק טשינ טכַאמ טײקנַארקדןגױא יד .דיי ןוא רעבַארַא ,בייוו ןוא ןַאמ ,עקירעי
 סנייא ןיא סע .טכעלשעג ןופ טשִינ ,רעטלע ןופ טשינ ,עסַאר ןופ דישרעטנוא
 ,ןשטנעמ ןפיוא ָאד ןגיל סָאװ ןקילגמוא עטסערג יד ןופ

 .ךיז טניפעג רע טלעוו רעכלעוו ןיא ןסעגרַאפ טונימ ַא ףיוא טָאה רע
 ,טסואוועג רעטציא ןיוש טָאה רע .קירעיורט קידארומ ןעוועג םיא זיא סע

 ףייא טיידנא ןַא זיא סָאד ,היאר ןייז ףיוא ןלַאפ סָאװ ןקעלפ ערעטצניפ יד זַא
 םעד ןדיימסיוא טשינ ןיוש טעװ רע .ןגיוא ענייז ןיא שינרעטצניפ רעקיבייא
 ןופ אפור םעד םהרבא ןופ ןוז רעד ,רַאטַאנעביא לאומש רַאטקָאד ,רע ;?רוג
 רענַאקירפַא ןופ ץלָאטש ןוא ןואג ןסיורג םעד ןופ רעקימַאטשּפָא רעד ,יפַאס
 ןגָארטעג טָאה סָאװ רעד ,"םייחה-רוא, רעד ,רַאטַאנעביא םייח בר :םוטנדיי
 םלַא טניורקעג טָאה קלָאפ סָאד ןעמעוו ,"ןבעל ןופ טכיל סָאד, : ןעמָאנ םעד
 ,דנילב ןרעוו ךיוא לָאז ,"םייחה-רוא, םעד

 סױרַא .טלעוו רעיינ ַא ןיא ןטָארטעגניײרַא זיא רע ןעוו רעטציא עקַאט
 ,ןירַאּפ ןיא ןרָאי ?יפ ױזַא טײלגַאב םיא טָאה סָאװ ,טײקמַאזנייא רעד ןופ
 טימ הכרב זיא רעטציא ,טקיטייוועג ןוא טקיניײּפעג ,טרעטַאמעג ןוא טײלגַאב
 ,פפייווצ םעד ןבירטרַאפ ,זיוה ןייז ןופ טײקמַאזנייא יד ןבירטרַאפ טָאה יז .םיא
 | ,טייגרעד רע סָאװ וצ טָא ןוא

 . . . טייקדנילב

 ? םעלַא םעד ןיא קידלוש זיא רעוו
 -ַארַא ןוא ןדיי יד ןבָאה סָאװ : ןסיוומוא סָאד עקַאט זיא הרצ-טּפיוה יד

 ? ראי טרעדנוה עכעלטע עטצעל יד רַאפ רעדנעל יד ןיא ןפַאשעג רעב

 ,בקעי ןב םיסנ ןופ ,טרבל ןב שנוד ,ף"יר ןופ ,ם"במר ןופ טייצ רעד ןופ
 -ירפַא-ןופצ ןופ ןלייז ןוא םינואג ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא םיסינ לאפר לאננח
 ןוא ןטמלעווצ ,ןטפלע ,ןטנעצ םעד ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,םוטנדיי ןשינַאק
 .ןרָאװעג ןשָאלעגסױא ץלַא זיא ןָא טייצ רענעי ןופ ,טרעדנוהרָאי ןטנציירד

 ןוא עקירפַא-ןופצ ןיא ןדיי יד ,ןּפעש וצ סָאװ ןופ טַאהעג ךַאד ןבָאה ייז
 -ַאטשעג ךָאד ןענעז ,עצנַאג תורוד ,רעטרעדנוהרָאי עכעלטע .רעבַארַא יד ךיוא)

 רעסיורג אזַא ,ןעינַאּפש ןיא עכָאּפע ענעדלָאג יד .ייז רעטניה ןוא ייז רַאפ ןענ
 -רָאי רעביא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,טייק ענעדלָאג עכעלרעדנואוו ַאזַא ,סוחי



 יקסװָאנטוולה חט מס 212

 -עז סָאװ ,ןטלַאטשעג עסיורג עכלעזַא ןעמוקעגפיו א ןענעז סע ןוא רעטרעדנוה

 .תורודה לכ ףוס רע קלָאפ ןשידיי ןופ ןלייז ןעוועג ןענ

 -נַארק ײלרעלַא ןעמוקעג ךיוא אליממ ןענעז טײקנענַאטשעגּפָא רעד טימ

 ,אמאקאלג ,ַאמַאכַארט ,טקַארַאטַאק ,טייקדנילב :ךַאזטּפוה יד ןוא ןטייק

 רוד ןטייווצ א ןיא טלצרַאװעג רעדיוו ןוא רוד ןייא ןיא ךיז טלצרָאװעגנייא

 .רדסכ ןוא רדסכ ױזַא ,רעהפיוא ןָא

 ? ?כה-ךס רעד זיא סָאוװ

 .שנלע ןוא ןטיײקנַארק : ךיז םורַא רעטציא טעז רע סָאװ סָאד טָא

 ? םעלַא םעד טימ ןייז טעװ סָאװ .דנילב ןרעוו ,לאומש ,רע טעוו רעטציא

  סעװַא ןוא ןהכרב ןגלָאפ עקַאט רשפא ? םעדכָאנ ןפלעה ייז רע טעוװ ױזַא יו

 ,לָאטיּפש ןקיטרָאד ַא ןיא ןטעברַא ,זירַאּפ ןייק ןרָאפ ךָאד ןעק רע .ןענַאד ןופ

 .הכרב ,טכערעג ךָאד זיא יז

 טפַאשגנע רעד ןיא ןביילב ןיוש ָאד ןוא ןייז בירקמ ךיז רע ףרַאה סָאװ

 רעצנַאג רעד ןיא ערעדנַא רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןצונ ןעגנערב ןעק רע .טנלע ןוא

 -ערג ַא ןיא שרעדנַא ץעגרע ןענרעל טעװ הכרב ךיוא .ןייז טעוו רע ואוו טלעוו

 .הגרדמ ַא וצ ןייגרעד ןייֵלַא ןוא טָאטש ערעס

 ,ןעגנַאלרַאפ טעװ רע .ןזָאלּפָא טשינ טעװ דיאַאס לַאמַאג :ךַאז ַא ךָאנ

 זַא ,ןעגניווצ םיא טעװ רע .ןַאקסומ ןכוזפיוא ןפלעה םיא לָאז ,לאומש ,רע זַא

 -כַאמ םעד ןעמענוצנא ןעגניווצ םיא וליפא ןוא ןבָאה הנותח ריא טימ לָאז רע

 .ןביולג ןשינַאדעמ

 ַא ןופ טעב םעד ייב לאומש ןענַאטשעג רע זיא טונימ עכעלטע ןיוש

 "נָא יד ןופ ןרעטנָאלּפוצסױרַא ךיז רעווש ןעוועג םיא זיא סע .רעבַארַא ןקנַארק

 ןפָאלעגנא ןעקנַאדעג יד ןענעז םָארטש רעביא םָארטש .ןעקנַאדעג עקידנפיול

 ,ליונק ןוא רעטנָאלּפ ןיא

 - סױרַא זיא רע ,ןגרָאמ םעד ןוא לָאמַא ןטייוו םעד טבעלעגרעביא טָאה רע

 רעקידלוש ַא טליפעג ךיז טָאה רע .ןיירַא רערעדנַא ןַא ןיא ןוא טלעוו ןייא ןופ

 ַא ,ײרערַאנּפָא ןיא רעקידלוש ַא ,דניז ןיא רעקידלוש ַא .טיוט ספוסוי ןיא

 .סנכערברַאפ ןיא רעקידלוש

 ןוא ןײרַא ךיז טרעטנָאלּפ רע טלעוו רעכלעוו ןיא טסואוועג טשינ טָאה רע

 .סױרַא ךיז טרעטנָאלּפ רע רעכלעוו ןופ

 .טרירַאב טכייל םיא טָאה טנַאה ַא

 טנַאה יד םיא טָאה לָאמַא רעדיוו .גנורירַאב יד טליפעג טשינ טָאה רע

 םעד ןופ טכַאװעגפיוא ןוא ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה רע ,רעקרַאטש טרירַאב

 -ילנרַאפ רעד ןופ טכַאוװעגפיוא ,חומ ןיא ןעקנַאדעג טימ םָארטש ןקידנפיולנָא

 -יוצנַארפ םעד סייז ןייז ןבענ ןעזעג ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע ,טייקטרעיו

 | ,רָאטקָאד ןשיז
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 טניימעג טלָאװ ןעמ -- טגָאזעג רָאטקָאד רעשיזיוצנַארּפ רעד טָאה -- רַאטַאנ -עביא רָאטקַאד ,ךעלגעוװַאבמוא ױזַא ריא טייטש טונימ עכעלטע ןיוש --
 ,ךיז טכַארטרַאפ רעדא ,טפָאלש ריא זַא

 פיטש טנַאזעג ?אומש טָאה -- טניירפ ןיימ ,טכַארטרַאפ ךיז סעּפע ---
 : ,טמעשרַאפ ןוא

 ..תנותח רעד ךָאנ ןכָאװ עכעלטע .זיוה ןיא לבייוו גנוי ַא ,ונ ,ונ --
 | .טשינ רשפא ןוא ָאי רשפא ---
 ; ןָאט ןקיטומטוג ַא ןיא טגערפעג ןוא ןקנַארק םוצ רעטנענ 'טריפ -ענוצ ,םערָא םייב ןעמונעגנָא ןלאומש טָאה רָאטקָאד רעשיזיוצנַארפ רעד
 ? רָאטַאנעביא רָאטקָאד ,טנייה טכַארטַאב םיא טָאה ריא --
 | .ֿפסיבַא ךיז ןסעגרַאפ ,טשינכָאנ ,ןיינ --
 .טליוו ריא ןעוו זדנוא וצ ןעמוקניירַא טנעק ריא ,רָאטקָאד ,טוג --- - ,ֿ?בייוו ןגנוי רעייא לסיבַא ןדיירסיוא ןפרַאד טעוו ןעמ --
 רעשיזיוצנַארפ רעד טָאה -- ןגָאז ךייא לעוו ךיא סָאװ טסייוו ריא --

 טימ טלעוו ַא טָאה יז זַא ,ןעועגנייא בָאה ךיא .טסעומשעגרעדנַאנַאפ ךיז ןבָאה רימ רעבָא ;ןילַא ריא טסייוו סָאד ,טייקנייש עכעלנייוועגרעסיוא ןַא זיא יז זַא .יורפ רעייא סַאג ןיא ןפָארטעגנָא טלמונַא בָאה ךיא -- טכַאלעג רָאטקָאד
 טדער יז ,טסנוק ןגעוו סעּפע טסייוו ,רוטַארעטיל ןיא טנווַאהַאב זיא יז .ןסיוו
 ,םרַאש ןוא ץייר טימ ץלַא ,קידנעגנילק ,שיטסַאיזוטנע ,ןייש

 ןרעטנומ ןוא קיטכירפיוא ןענעז דייר ערעייא ,רָאטקָאד ,ךייא קנַאד ַא --
 ,ףיוא

 טכארטַאב ,ןקנַארק םייב ןענַאטשעג זיא רָאטקָאד רעשיזיוצנַארפ רעד
 ,ןקנַארק םעד ןגעוו ןרָאװעג טעוװעריקרַאֿפ רעטציא זיא סנדייב םעומש רעד
 ןעננַאגעגוצ םעדכָאנ ןענעז יז .ןענימרעט עשיניצידעמ םימ טהערעג ןבָאה ייז
 ,ןעגנוניימ וד טימ טשיוטענ ךיז ןבָאה עדייב .עקנַארק יד טכַארטַאב ,ךעלטעב רעעדנַא וצ

 -עֶג רעטציא ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג ענייז עלַא .דנילב טרעוו רע סָאװ טרעטַאמעג קידארומ םיא טָאה סע .דנַאטשוצ-חומ ןטרעטנַאלּפרַאפ םעד ןופ סױרַא םנעק -עג טשינ ץלַא טָאה רע .טכַארטרַאפ ןוא טריוורַאפ ןעוועג זיא לאומש |
 | : : .סױרַא טשינ ןוא ןיירַא טשינ ,טניריבַאל ַא ןיא חימ ןטימ ןיירַא טלָאװ רע יװ ןעוועג זיא סע .טקנוּפ םעד םורַא זיולב טיירד

 וא ּפֶא לעטש ַא ןבעגעג ךיז רָאטקָאד רעשיזויצנַארפ רעד טָאה גנולצולּפ
 ; טגאועג

- 
 אזַא ןיא ןרָאי עלַא ןעגנערברַאפ ןפרַאד לָאז יורפ רעייא יו אזא סָאװ ,דָאש ַא ןיא סע זַא ,טכַארט ךיא ? ןלַאפעגננייא זיא רימ סאוו ריא טסייוו ---

 וא ךיא ,ןייש רעייז ָאד זיא סע .ַאללעמ רעד ןיא ָאד טָא ,יפַאס יו עלעטעטש
 יי
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 טַאמילק רעד ,ןייש קידפושיכ זיא טנגעג יד .ָאד ךעלקילג ךיז ןליפ יורפ ןיימ

 רימ רעבָא ,טנוזעג רעקיטש ךייא ןביג גרעב יד ןוא םי רעד ,טנכייצעגסיוא

 .ןדייב ךייא ןופ רעטלע ןרָאי ליפ .טייל עטלַא ןיוש ןענעז

 -עג קיטסַאה טָאה רע .טנַאה םייב עגעלָאק ןייז טּפַאכעגנָא טָאה ?אומש

 : ןדייר ןעמונ

 .-עג עניימ ןזעלעג טלָאװ ריא יװ ,טניירפ רערעייט ,ױזַא זיא סע --

 ' .ןעקנַאד
 ? ריא טניימ סָאװ ---

 ןייק רָאנ ליו יז .ןענַאה ןופ ןרָאפקעװַא ?יוו ,יורפ ןיימ ונ ,הכרב ---

 | .ןרידוטש ,ןענרעל ליוװ יז .זירַאּפ

 עצנַאג יד ןכיירגרעד טרָאד ןעק יז .טנכייצעגסיוא .עעדיא ענייפ ַא ---

 .טלעוו

 :ןדייר םעד ןגעוו טלָאװעג ךייא טימ עקַאט .בָאה ךיא ---

 ץלַא סָאד ןזָאלרעביא רימָאל ,רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,סָאװ ריא טסייוו ---

 ןעקנירט ,זיוה-עפַאק סַאלודבַא ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז ןוא טייצ עלעקיטש ַא ףיוא

 סע וַא ,ךָאד טסייוו ריא .לסעומש םענייפ ַא ןּפַאכ ןוא עװַאק ?זעלנ טוג ַא

 ! רעניימ טניירפ ,טמוק .עקנַארק יד ייב לָאמעלַא ןסעגעגוצ טרעוו

 ןוטעגסיוא ןבָאה ייז .המשנ רעד ףיוא ןצַאזעגנָא ןעוועג זיא םיא ךיוא

 רעטרעוו עכעלטע רעטסעװש-ןקנַארק רעד ןבענעגרעביא ,ןטַאלַאכ עסייוו יד

 .זיוה-ןקנַארק םנופ טזָאלעגסױרַא ךיז ןוא

 -לדנַאה ךרוד ,ַאללעמ רעד ןופ ךעלסעג עלָאמש עכעלטע ךרודַא ןענעז ייז

 ,רעײגקידיײל-ןסַאג ענעסירעגּפָא ,ענעסילשעגּפָא ,ןעיירעגירק ,ןעיירשעג ,לרנַאוװ

 זיוה-עּפַאק סַאלודבַא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייֵז

 ןעװעג זיא סע .רעבַארַא ךעלעקּפוק עכעלטע ןסעזעג ןענעז קינייוועניא

 טּפוזעג ןוא ןסעזעג ָאד ןענעז טסעג-םַאטש עקיזָאד יד רעבָא ,גָאט ןטימ ןיא

 ןוא דייר ײלרעלַא טדערעג ,סעקייפ ײלרעלַא טרעכיורעג ,ייט ענירג ,עוװַאק

 טלייצרעד ָאד ךיז ןעמ טָאה ךַאז-טּפיוה יד .תוישעמ טימ ןטלעוו ךיז טלייצרעד

 רילָאק טימ טרעטנָאלּפעגכרוד ןוא טלקיוועגכרוד תוליכר טימ ןטלעוו .תוליכר

 .ןעוועג ךעלתוליכר יד ןענעז ,טפַאז ןוא

 עקיטיוק יד ןיא ,סעיַאבַא עטעטסַארכעצ ערעייז ןיא ןסעזעג ןענעז ייז

 -קידייל םעד ןופ טַאהעג האנה ןבָאה ייז .ּפעק יד ףיוא ןענַאברוט ענייר ןוא

 .ןייג

 רָאטקָאד רעשיזיוצנַארפ רעד טָאה --- ןייג-קירייל ןופ עיפָאזָאליפ ַא ---

 ענעצנַאג ױזַא ָאד ןציז ןופ ןגיניגרַאפ תמא ןַא ףיוא ןבָאה ייז --- טגָאזעג

 /  .ןדייר ןוא ןרעכיור ,ןהעש



 215 ול י מס - ט נג י װ

 ץנַאג א ןיא ןעגנאגעגרעטנוא טלעוו יד טלָאװ ,ױזַא ןעוט עלַא ןעוו ---
 .ץנעטסיזקע ןגעוו ןגרָאז טפרַאדעג טשינ ךיז טלָאװ ןעמ .טייצ רעצרוק

 ןַאלרַאג רָאטקָאד טָאה --- טניירפ ןיימ ,טכעלש ױזַא טשינ זיא סע --
 | .טכַאלעג

 .ךעלגעמ ---

 .לשיט ַא ייב טצעזעגוצ ךיז ןבָאה ייז ---
 -לַאוועג ַא טימ זיא רע .ַאלודבַא טקרעמַאב ייז טָאה סױרַא לקניוו ַא ןופ

 רענניפ ַא טגיילעגוצ טָאה רע .לשיט רעייז וצ ןעגנַאגעגוצ טייקלענש רעקיד
 -עגפיוא ןבָאה ןגיוא ענייז .טגיינרַאפ ךיז טָאה רע .ןרעטש ןוא ליומ ןייז וצ
 עבושח עכלעזַא ייווצ סָאװ ,ןדירפוצ ןוא ךעלקילג ןעוועג זיא רע .ןטכיול
 ןעמוק ןוא דובכ ןסיורג ַאזַא וצ םיא ןלייט םירױטקָאד ייווצ יד יו ,ןשטנעמ
 .זיוה-עפַאק םערָא ןייז ןיא גָאט ןטימ ןיא ןיירַא

 זיא רעּפרעק ןייז .ַאלודבַא רעד טרעגָאמעגּפָא רעייז ןעזעגסיוא טָאה רע
 ,טעמרַאּפ רענעבירעגּפָא -- יו םינּפ סָאד .ןּפמורשעגנייא קידארומ ןעוועג
 .עלידנשעל --- ןגיוא יד ;ךעלגנעל -- וָאנ יד ןטשטיינקעצ ,קידרעבליז ,בלעג

 ץטסעב עניימ ,ץרַאה ןיימ ןוא רעמַאקדץַאש ןיימ ,ןגעמרַאפ ץנַאג ןיימ ---
 טָאה --- ךייא רַאפ ןפָא ןוא טיירג זיא ץלַא ,רעצכעסייברַאפ ןוא ןעקנַארטעג
 ! טניירפ עניימ ךייא רַאפ ,ןטסעב ןוא ןטסנעש םענופ --- ַאלודבַא טדערעג

 םיא ןוא טנַאה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה רָאטַאנעביא לאומש
 .ןַאלרַאג רָאטקָאד רעד ןוטעג ךיוא טָאה ױזַא ,טסירגַאב םערַאוו

 -סייא ךיז טָאה ַאלודבַא סָאװ ,עװַאק עלעיצעּפס ַא טפעטשַאב ןבָאה ייז
 | .יפַאס ץנַאג ןיא טמירַאב ןעוועג ןוא טנכייצעג

 ַאלודבַא ןעוו ,טגָאזעג לאומש טָאה -- שטנעמ רעקנַארק א רעייז --
 זיא רע ןוא ןטֿפַאהנָא ,טעו רע גנַאל יו סייוו רעוו --- .טרעטייוורעד ךיז סָאה
 -ַאב ךיא בָאה רע יװ ןכלעזַא .עטלייצעג יד ןופ רענייא ,רעליואוו ַא רעייז
 א ,דיאַאס לַאמַאג זיא ןעמָאנ ןייז ,זַארַאגַאמ ןיא קירוצ טייצ א טימ טנגעג
 .שטנעמ רעטוג ןוא רעקיטרָאפ-סטָאג

 ,טניימ ריא ןעמעוו סייוו ךיא ---
 -רַאפ רימ ,טנייה עקַאט ןוא ,ןסָאלשַאב בָאה ךיא סָאװ ,טרעה רעטוציא --

 | ! יפַאס ןזָאל
 ? סָאװ ---
 ,טניירפ ןיימ ,ָאי --

 -עג רָאטקָאד רעשיזיוצנַארּפ רעד טָאה -- 4לענש ױזַא גנולצולּפ ---
 טשינ רעבָא ,יורפ רעייא רַאפ ,ךיז ױזַא רעירפ טניימעג בָאה ךיא -- טגעדפ
 -ענ טשינ טנעק ריא .טרָא-םייח רעייא זיא יפַאס .ךעלגעמ טשינ זיא סע .ריא
 ךייא ןלעװ ,ךייא ןטכַא ,ביל ָאד ךייא ןבָאה עלַא .ןענַאדנופ קעװַא ןוא ןעמ
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 ַא ןעועג טשינ בָאה ךיא .טשטנעבעג ָאד טנעז ריא .ןבעל סָאד ןבענקעװַא

 -עביא רָאטקָאד ,ריא יו גנורעקלעפַאב רעד ןופ טבילַאב ױזַא ןייז לָאז שטנעמ

 | .רַאטַאנ

 ! טניירפ רערעייט ,זומ ךיא ---

 ןעז עג טשינ ךייא ךָאנ לָאמנייק .טנייה ,זעירעטסימ ױזַא טנעז ריא --

 .ןעיירטשעצ רשפא ךיז טפרַאד ריא .דנַאטשוצ ַאזַא ןיא
 .ןיינ --

 .הנותח רעד ךָאנ ןכָאװ עכעלטע טשרע טנעז ריא .ָאי זַא ביולג ךיא --

 וו ,טָאג ךַא .סונעג ןוא ץייר טימ לופ ךָאד זיא יז .?בייוו ןייש ,גנוי אזַא

 ךייא ַײב יז ךיא טלָאװ .ךייא ןופ רעגנַיי ןרָאי קילדנעצ ייווצ ַא טימ ןיב ךיא

 יד ןיא ריא טימ קעװַא ןוא -- קיטומטונ טכַאלעג טָאה רע -- ןעמונעגוצ

 ןיא ןעניפעג טשינ ודנוא לָאז רענייק .ַארַאהַאס רעד ןיא רעדָא ,גרעב סָאלטַא

 .טייקיבייא רעצנַאג א

 ןיימ ,שינעטסולג ןוא עיזַאט;ַאפ רענייפ רעייא רַאפ ךייא קנַאד ךיא ---

 .טסנרע רעייז ,טסנרע רעייז ךיא ןיב לַאפ םעד ןיא .טניירפ

 ,ךימ ךָאד טקערש ריא --

 ..ןגיוא עניימ ןענעז סע .ךיז קערש ךיא ךיוא ---

 .עװוַאק לכעלעש ןייז ןופ ןוטעג ּפוז ַא קיטסַאה טָאה ןאלרַאג רָאטקַאד

 : טדערעג רעטייוו טָאה .לאומש

 .ןקעלפ ,עצרַאוװש יד ןעמוק טייצ עטצעל יד ---

 ,ךייא ןיא טייקיאורמוא ןַא טקרעמַאב סעּפע בָאה ךיא --

 סיוא טזייוו זיא סע .ןלייצרעד טשינ םענייק .רַאּפ סע ןעק ךיא .ָאי ---

 ךיז בָאה ךיא .טייצ ַא ןעמענ ךָאנ ןעק סע זַא ,טניימעג בָאה ךיא .?רוג ןיימ

 .טרַאנעג ןייֵלַא

 ? טנייה ריא טנעז טלַא יו ---

 ,קיצרעפ דלַאב ---

 . .. . מה --

 טשינרָאג ןעק ךיא .,ןגיוא עדייב ךָאד טסייוו ריא .לענש טמוק סע ---

 .ןפלעה

 ? םעד ןופ טסייוו בייוו רעייא ---
 .אָאי ---

 ? טלייצרעד ריא סָאד ריא טָאה הניתח רעד רַאפ --

 ןיא ןשינעעשעג יד .ןייז רעצמ ריא טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ,ןיינ --
 יז .ביִלו קרַאטש ךימ טָאה יז .טייקלענש אזַא טימ ןעמוקעג ןענעז ,זַארַאגַאמ

 ,יפַאס ןופ ןרָאפקעװַא ןלָאז רימ לַאפנייא ריא זיא סע .סעֶלַא ףיוא טיירג זיא

 ,זירַאּפ ןיא ןצעזַאב ךיז ןלָאז ריס ?יוװ יז
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 ,םורק טשינ --

 -רעביא טשינ ןעק ךיא .טנכערַאב ץלַא בָאה ךיא .ךעלגעממוא זיא סָאד --
 לעװ ךיא זַא ,טרָאװ א ןבעגעג רעטָאפ-ןיימ בָאה ךיא .ןפױלטנַא ןוא ץלַא ןזָאל
 ןופ דישרעטנוא ןָא ,ָאלָארַאמ ןיא עקנַארק יד רַאפ ןענעמדיוו ןבעל ץנַאג ןיימ
 .עסַאר ןוא ןביולג

 ַא טרעכיוררַאפ ,ןלאומש ףיוא טקוקעג טָאה רָאטקָאד רעשיזיוצנַארפ רעד
 טָאה רע .םינּפ ןקיטומטוג ןייֵז טליהעגנייא ןבָאה ךיור ךעלדנקלָאװ .טערַאגיס
 : רעטרעוו ןלייצ טלָאװ רע יו ןדייר ןעמונעג

 ךייא ןעק ךיא .טייקסטוג רעכעלשטנעמ ןופ רעטסומ ַא טנעז ריא --
 ַא יו ךייא טכַארטַאב ךיא .ןעמוקַאב ביל ךייא בָאה ןוא טייצ רָאי ַא רעביא
 -טנוזעג רעייא ןגעוו טכַארטעג טכענ ןוא געט ליפ בָאה ךיא .רעמ ךָאנ ,רעדורב
 .טייקלענש ַאזַא טימ טייג סע};זַא ,טביולגעג טשינ בָאה ךיא .דנַאטשוצ

 .רעטסנרע ןַא זיא רעניימ דנַאטשוצ רעד זַא ,םוג רעייז סייוו ךיא ---

 טימ ךיז ןטַארַאב ! זירַאּפ ןיא ןצעזַאב ךיז ךָאד רשפא טפרַאד ריא --
 .ןעמענ ערעייז טנעק ריא .םיריוטקָאד עטמירַאב עכעלטע

 ןיא ןריזילַאיצעּפס ךיז טלָאװעג בָאה ,ךיא .ןפלעה טשינ טעו סע --
 -עג םעד רַאפ ןקָארשרעד ןיילַא ךיז ךיא בָאה םעדכָאנ רָאנ .ןטײקנַארק-ןגיוא
 םעד טימ ךיז ןגָארט ןוא רעלייה רענעגייא רעד ןייז טלָאװעג טשינ ,קנַאד
 .ליצ ַא ןוא קעווצ ַא רַאפ

 .טניירפ רערעייט ,ןגָאז וצ ךייא סָאװ טשינ סייוו ךיא ---

 ןלעוו רימ ןוא יפַאס ןזָאלרַאפ רימ ןלעוװ םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא ---
 ןטעברַא טרָאד לע ךיא .טָאטש עסיורג ַא ךיוא .ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ןצעזַאב ךיז
 .ַאללעמ רעד ןיא

 ?יוזא רָאנ טליוװ ריא ---

 רָאטקָאד ,ךייא ןופ זיולב טעב ךיא .לרוג ןיימ זיא ךיא ביולג ,ױזַא --
 ליוו ךיא ,רָאטלָאד םעיינ ַא טימ טָאטש יד ןגרָאזַאב ןוא ןפלעה רימ ,ןאלראג
 .יפַאס רעירפ ןזָאלראפ טשינ

 .ייטשראפ ךיא ---

 לָאז ןעמ ןרעדָאפ ןוא זירַאּפ ןייק ווירב ןביירש רימ ןלעוו טנייה ךָאנ --
 .רָאטקָאד םעיינ ַא ןקיש ָאד

 טדערעג ןַאלרַאג רָאטקָאד טָאה -- ךייא ןָא רעווש ןייז רימ טעוו סע --
 ןוא ךייא ראפ רעסעב ןעוועג טלָאװ זירַאּפ זא ןיימ ךיא -- ןָאט ןטסנרע ןַא ןיא
 .יפַאס ןזָאלרַאפ עקַאט טליוו ריא ביוא ,יורפ רעייא רַאפ
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 טפול רעד ןיא טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ ַא טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 | | ;טגָאזעג ןוא

 ריא .קעװַא טשינ סָאללעמ יד ןופ ,עקירפַאדופצ ןופ לעװ ךיא --

 ,טייקמערַא רעטכידעג רעד ןיא רָאטקָאד ַא טסייה סע סָאװ ,טוג רעייז טסייוו

 -נקנירט םעד ףפליה טגנערב ריא יוװ זיא סע ,ןעלצרָאװ ןדיי ואוו טנלע םעד ןיא

 .ןכעלקילגמוא םעד טסיירט ,ןקנַארל-רעװש םעד גנוזענעג ,ןקיד

 ? ןגיוא ערעייא ןוא .רַאטַאנרעביא רָאטקָאד ,תמא זיא סָאד --

 ,טײקנַארק יד ןרעדניל ןיולב ןענעק רימ .גנַאגסױא רעלַאטַאפ ַא --

 טשינ ךיוא ?ייוורעד ןוא ןפלעה ןעק גרָאז רעזדנוא טשינ ,ןפלעה טשינ רעבָא

 "רַאפ ,טייקדנילב טימ ןגָאלשעג ָאד ןענעז רעטנזיוט רעקילדנעצ .ןיצידעמ יד

 ? שינעקישנַא ןלַאטַאפ םעד ןופ םַאנסיוא ןַא ןייז ךיא לָאז סָאװ

 -רַאפ ןעוועג ןענעז עדייב .שינעגייוושליטש ןיא עװַאק יד טּפוזעג ןבָאה ייז

 וצ ןעמוקעגוצ טונימ עדעי זיא ַאלודבַא .ןעקנַאדעג עכעלמייה טשינ ןיא ןעלנוז

 -סער רעד ןעוועג זיא סע .טייקינעטרעטנוא ןוא ץרא-ךרד ןטספיט םעד טימ ייז

 קנַאדעג ןיא טָאה רע .תובישח רעייז רַאפ ,ןשטנעמ עטנרעלעג יד ראפ טקעּפ

 זיא סָאװ ןוא ןצנירּפ ןרעוו וצ ןעגנַאגרעד אי ןענעז ייווצ יד טָא זַא ,טכַארטעג

 ןוא טכַארבעגמוא םיא ןבָאה סרעקיוה ייווצ יד ?ןַאלודבַא ,םיא ןופ ןרָאװעג

 טימ ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ זיא יז .טרַאנעגּפָא םיא טָאה בייוו סָאד ,טדנעלרַאפ

 רַאֿפ .הנותח רעד ןיא טרעיילשרַאפ םיא ןעמ טָאה ,דניק ךעלצעזעג-טשינ א

 ךָאד ליוו ױזַא אלימ .ןכָארבעצ ןוא קנַארק זיא רע .ןייא רע טייג השוב סיורג

 םעד דיירפ טיג ,תונמחר ןוא עביל טימ לופ טָאג ַא זיא רע םגה ,ַאללַא רעכיז

 ...םענעלַאפעג םעד טייקילעזטייל ןוא םענעגָאלשרעד

 סָאװ -- ןגייווש סָאד ןסירעגרעביא רַאטַאנעביא טָאה --- ַאלודבַא -- 

 ,ןגָאז רימ טסנעל ? זדנוא םורַָא ץלַא סנױזַא זיא

 : טגָאזעג ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעג טָאה אלודבַא

 זיא שטנעמ רעד ? ןסיוו עקילַאק ןעמערָא ןַא ןופ חומ רעד ןעק סָאװ --

 ,םירוסי ײלרעלַא ,ןטלַאטשעג ײלרעלַא טָאה ,ןפַאשַאב ןטרָאס ײלרעלַא ןיא

 שינעריירנייא יוװ רעמ טשינ סע זיא םורַא ןוא םורַא .ןפוא ןייז ףיוא רעדעי

 גנערב ֵא .ןײלַא ךיז טרַאנעג ןעמ ,ךיז טיירפ ןעמ זַא טניימ ןעמ .ןייּפ ןיא

 טסולג ןעמ ,טלבוי ןעמ ,טכַאל ןעמ .ןירעגניז ַא ,ןירעצנעט ענייש ַא ּפָארַא ךיא

 .לבליּפש קירילָאק ַא טימ טרַאנעג ךיז טָאה שטנעמ רעד ? םעדכָאנ סָאװ ןוא

 .לאומש רעדורב רערעייט ,ןיילַא ךיז טרַאנעג ןעמ .ןצנַאגניא סע זיא סָאד

 .רעניימ רעדורב ןוא טניירפ ,ַאלודבַא טכערעג טזיב ---

 .זיױה-עפַאק םענופ סױרַא ןענעז םירוטקָאד עדייב

 .ןערב ןלופ ןיא ןעוועג זיא גָאט-ןטימ ןופ שער רעד

 "רוק ַא ןיא זַא ,ןהכרב ןסיוו טזָאלעג לאומש טָאה גָאט ןבלעז םעד ךָאנ
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 רעד ןיא ןצעזַאב ךיז ןרָאפ ןוא יפַאס {זָאלרַאפ ייז ןלעוו ,םורַא טייצ רעצ
 ןעוועג זיא יז ,ןגיוא יד ןיא ןעמוקעג ריא ןענעז ןרערט .ַאקנַאלבַאסַאק טָאטש
 .סולשַאב ןייז ןופ ןוא ?כש ןייז ןופ ,טייקסטוג ןייז ןופ טרירעג

 קערש יד ,ךָאד טסייוו וד .טוג ןייז טעװ ץלַא זַא ,קאומש ,ןעז טסעוו ---

 סָאד ןזָאלרַאפ ןלָאז רימ זַא ,רעסעב זיא סע .ןגיוא רעטנזיוט טָאה ארומ ןוא

 ,ריד רַאפ טשינ זיא סע .ָאד טרָא

 ,חכרב ,ןייז טוג טעוװ רעכיז ---

 ךיא .ןענרעל ךיז לע ךיא .לוש ןיא ןייג ַאקנַאלבַאסַאק ןיא לעוװ ךיא ---

 ,טייוו רעייז ןכיירגרעד טנעקעג טלָאװ ךיא זַא ,ליפ

 .קידנכַאל טגרעפעג רע טָאה --- ? ןענרעל וטסליוו סָאװ --

 רעטונג ַא ןייז טנעקעג טלָאוװ ךיא זַא ,ןגָאז ןעמ טגעלפ זַארַאנַאמ ןיא ---

 ? וטסניימ סָאװ .ןשטנעמ רַאפ סטוג ליפ ןדייר טנעקעג טלָאװ ךיא .טַאקָאװדַא

 ,לַאפנייא רעטוג ַא זיא סע ---

 .ןענרעל ליוװ ךיא .זירַאּפ ןייק ןרָאפ םעדכָאנ רימ ןלעוו רשפא --

 : ,בייוו ןיימ ךָאד טזיב וד --

 ריד וצ ןייז לעוװ ךיא .בייוו ַא סלַא ןענידַאב קיבייא ךיד לעוװ ךיא ---

 רימ טלעפרַאפ סע זַא ,ביל ױזַא ךיד בָאה ךיא .טלעוו רעד ןיא בייוו עטסעב יד

 ,רימ ןיא רעייפ ַא זיא סע .דייר ןיא ןבעגרעביא טשינ ריד סע ןעק ךיא .םעטָא

 ,ןלייצרעד ץלַא תויתוא עקידרעייפ ןיא טנעקעג טלָאװ סָאװ

 .הכרב ,ריד קנַאד ךיא ---

 ,ןטוג וצ ל?ייוורעד טריפעגוצ ץלַא טָאה סָאװ לרוג םעד קנַאד ךיא --
 ? לייוורעד וטסניימ סָאװרַאפ ---

 עכיטלַאטשעג ייווצ יד ,ךָאד טסייוו וד .קערש רָאפ רימ טגָאז סעּפע ---

 .ביל ךיד טָאה יז .ךיא סייוו סָאד .טניירפ ַא ריד זיא ,ַאקסומ

 רימ ,רערעדנַא ןַא זיא נעוו רעזדנוא .הכרב ,ריא ןגעוו טשינ טכַארט --

 | .טלעוו ענעגייא רעזדנוא .טלעוו ַא ךָאד ןענעז עדייב

 םעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז .ןגיוא יד ןיא טקוקעג םיא טָאה יז
 .ןעזעג טרָאד טָאה יז סָאװ ,רעיורמ



 לטיּפַאק רעטנצפופ

 ַאקנַאלכַאסַאק

 ןזָאלרַאפ ןבָאה הכרב בייוו ןייז ןוא רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד ןעוו

 .ןייוועג ןוא רעיורט ןופ גָאט ַא ןעוועג יפַאס ןיא ןיא ,םייה רעייז

 סָאװ טרעױדַאב ןבָאה ,דיי ןוא רעבַארַא ,בייוו ןוא ןַאמ ,טלַא ןוא גנוי

 ,ןעוועג ָאד זיא ?גיוו טרובעג ןייז סָאװ ,רָאטקָאד רעד קעװַא טרָאפ ייז ןופ

 -רע ךיז טזָאל רע ןוא טניואוועג ָאד ןבָאה עדייז רעד ןוא רענייז עטַאט רעד

 שטנעמ ַא געמ ױזַא יװ ? סָאד רע טוט סָאװרַאפ .טָאטש רעסיורג ַא ןיא ץעג

 .ןלעווש עדמערפ ייב רעדמערפ  ַא ןרעוו ןוא םייה ןייז ןזָאלרַאפ

 סָאװ ,רָאטלָאד ַא ייז רַאפ ןעוועג זיולב טשינ זיא רָאטַאנעביא לאומש

 ןעמוקקירוצ ןייז ןופ טייצ רעצרוק רעד ןיא .טלייהעג ,תואופר ןבעגעג ייז טָאה

 א זיא .גנונעפַאה ןוא גנוזענעג טכַארבעג ייז רע טָאה טנייה זיב זירַאּפ ןופ

 -ןֵט ךיז טעװ ןעמ זַא ,טסואוועג החּפשמ עצנַאג יד טָאה ןרָאװעג קנַארק דניק

 רעד .ןטלעוו ןסיירנייא ןיוש טעװ רע ,רָאטקָאד ןשידיי ןגנוי םעד ףיוא ןרַאּפש

 טירש ףיוא םיא טײלגַאב ,ללניוו וצ ?קניוו ןופ םיא טימ טייג סָאװ ךאלמ

 ןסירעגסױרַא ןרעו טעװ דניק עקנַארק סָאד ןוא ןפלעה םיא טעװ ,טירט ןוא

 | .תומח ךאלמ ןופ ?גענ יד ןופ

 -קָאר ןדעי טימ זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז רענַאדעמכַאמ ייס ,דיי ייס ,עֶלַא =
 ןיוש טיג לעווש רעד ףיוא .גנוזענעג סיוא טייירּפש ןוא ךאלמ ַא טימ טייג רָאט

 רעדעי ןוא .ןלייה וצ טײקרַאטש ןוא ןסיוו ּפָאל סרָאטקָאד ןיא ןיירַא ךאלמ רעד

 סיוארָאפ ךאלמ רעד טייג לאומש רָאטקָאד םעד טימ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא דיי
 .ןרעלעפ ןייק ןכַאמ טשינ םיא טזָאל ןוא

 ןוא טָאטש יד ןזָאלרַאפ טייג ?אומש זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 טָאה רעדעי .המוהמ ַא ןכָארבעגסיױא זיא ,שרעדנַא ץעגרע ןצעזַאב ךיז טעוװ

 : רעגייטש ןייז ףיוא ןשטייטסיוא סָאד ןעמונעג

 .בייוו עגנוי סָאד קידלוש זיא ץלַא ---
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 זיא יז .זדנוא טימ ןייז טשינ ליוװ יז .סטכעלש וצ ןָא םיא טדער יז --
 טלגיּפשעגניירַא טלַאטשעג ןייז ,טנעה עריא ןיא םיא ןגָארקעגניירַא ,עגולק ַא
 .עמערָא יד ןשיווצ ָאד ןזָאל טשינ םיא יז ליוו ,ןגיוא עריא ןיא

 .ןיסעצנירּפ ַא ןרעוו יז טעוװ שרעדנַא ץעגרע זַא ,טניימ יז ---
 ! ןדנוא ןופ קעװַא לָאז רָאטקָאד רעד .ןזָאלרעד טשינ רָאט ןעמ --
 ןייווַנָא טשינ ךָאד טסעװו .ןטיונ טשינ םיא רעבָא ךָאד ןעק רענייק ---

 ! טסענ ןייז ןעיוב ךיז לָאז רע זדלעפ ןכלעוו ףיוא רעלדָא ןַא

 קעװַא טרָאפ רָאטקָאד רעד סָאװ ,ןטוג םוצ טדערעג ךיוא טָאה ןעמ
 : ןענַאדנופ

 .ייז ןיא ךיז טשעל טכיל סָאד .עילַאק םיא ןרעוו ןגיוא יד --- |
 ? ןלייה םיא ןעד ןעמ טעוװ ? ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ןוט רע טעװ סָאװ ---

 .ךעלקילגמוא זיא רע ? ןגיוא עיינ ןבעג ןעד ןעמ ןעק

 ,םיריוטקָאד עסיורג ָאד ןענעז ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ---

 ! ןענַאדנופ ןרָאטקעװַא ןזָאל טשינ םיא ראט ןעמ ---

 ַאלודבַא ןיא ,ַאללעמ רעד ןופ ךעלסעג יד ןיא טדערעג ןעמ טָאה ױזַא
 .לקניוו ןדעי ןיא ,דָאב ןיא ,קרַאמ ןיא ,זיוה-עפַאק ס:קידרעקיוה םעד

 ,שארנעב ןד רפוס םעד זיב ןַאלודבַא ןופ טהַאּפשעגנָא טָאה רעיורט רעד
 טרערעג טָאה רעדעי .ןשטנעמ קרַאמ ןקידלמוט םעד זיב רעשיפ םעד ?לליה ןופ
 סע .ןוטעג עייו א טלעק ַא טָאה ץרַאה סנדעי ןוא ,טרעױדַאב טָאה רעדעי
 -נָא ךיִז ןעמעוו ףיוא ןייז טשינ טעװ סע ,גנונעפָאה קיטש ַא ןעמונעגוצ טרעוו
 .ןייוועג ןוא רעיורט רעזיולב ןייז טעװ סע .ןרַאּפשוצ

 םיא טָאה ןעמ .ןטָאש ויולב ןרָאװעג זיא רעקידרעקיוה רעד ,ַאלודבַא
 סנירעצנעט ןעגנערבּפָארַא ןגעוו טכַארטעג רעמ טשינ טָאה רע ,ןעזעגנָא םיוק
 ךיִז טשעל טייצ ןייז זַא ,טסואוועג ךעליירג טָאה רע .זירַאּפ ןופ סנירעגניז ןוא
 ןענעגעגַאב טרָאד ןעלמיה יד ןיא ןעמוקנָא טעװ רע ןוא טלעוו רעד ףיוא סיוא
 ,גָאוצ םעד ןופ ןרָאװעג זיא סָאו ,טייקילייה סמענעי ןגערפ ןוא איבנ םעד
 יױזַא .זדלעפ םעד סנסופוצ טרָאד לגניי סלַא ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא סָאװ
 -לָאד רעד :גנונעפָאה ַא טַאהעג ךָאנ רע טָאה ןעוועג ָאד זיא לאומש יו גנַאל
 ץלַא ךיִז טָאה רעטציא ,ןבעל םייב ןטלַאהנָא םיא ןוא ןלייה םיא טעװ רָאט
 .ןשָאלעגסיױא

 ,רעבייוו ןוא רענעמ רעטרעדנוה ,רעטרעדנוה טימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא == |
 לסיב עטצעל סָאד וצ ייז טמענ ןעמ זַא ,טליפעג ןבָאה עלַא ,רעבַארַא ןוא ןדיי
 . . .דיירפ

 ןעועגּפָא .ךיירקנַארפ ןיא ץענרע ןיפ ןעמוקעגנָא זיא רָאטקָאד רעיינ ַא
 ,טָאטש רעד ןופ תועידי עֶלַא ןעמונעגרעביא ןוא ןלאומש טימ העש עכעלטע



 יקסװָאנשוולהר החשמ - 262)

 הכרב ךיוא .קיא:רמוא ןוא זעוורענ ןעוועג זיא רָאטַאנעביא לאומש ךיוא

 .קיאורמוא ןעוועג זיא

 .ַאקנַאלבַאסַאק טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז ייז

 קירעביא ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .טנעקעג טשינ ָאד םיא טָאה רענייק

 טשינ טָאה רע .טָאטש ןופ טנגעג רעכייר רעד ןיא ןענעדרָאוצנייא ךיז טלעג

 ןטשרע םעד זיא רע .טנגעג רעשיאעּפָאריײא רעכייר רעד ןיא ןייג טלָאװעג

 רעד ןופ טיילטכידעג רעד ןיא קעװַא ןהכרב טימ ,קַאּפ ןוא קַאה טימ גָאט

 .ַאללעמ

 יד טנעקעג .ַאקנַאלבַאסַאק ןיא לָאמ עכעלטע ןעוועג ןיוש זיא לאומש

 עשיריי רעטנזיױט רעקילדנעצ יד טימ ַאללעמ רעקיטרָאד רעד ןופ טייקגנע
 ,לדנַאװ-?דנַאה ,ןטייקנַארק ,טייקיניירמוא ,טייקמערָא טפַאשגנע יד .תושפנ

 | .ןייּפ

 רַאפ ךיז טָאה רעטציא .זַארַאנַאמ ןופ סױרַא טשינ לָאמנייק זיא הכרב

 : ןרילָאק עלַא טימ טָאטש עסיורג יד טקעלּפטנַא ריא
 ,ןזיָנֹרֲׂאק עניילק טימ םורַא ,רעכעד עכַאלפ עטיירב טימ סעדייבעג עסייוו

 יד ןופ ןעגנוניואוו יד ןעוועג ןענעז סָאד .רעטצנעפ עטעטַארקרַאפ ןוא ןלָאּפוק

 עשיאעּפָארייא ערַאברעדנואוו ךיוא ןוא .ןדיי ןוא רעבַארַא עכעלגעמרַאפ רעמ

 .-רַאוװק עכייר יד ןיא סעדייבעג יד .ןרעיומ יד ןיא רעטצנעפ טימ לופ סעדייבעג

 רעזייה עמערָא יד ףיוא טקוקעגּפָארַא ןוא ?מיה םוצ ןסירעג ךיז ןבָאה ,ןלַאט

 .ץלָאטש ןוא תולדג טימ ליטס ןשיבַארַא ןיא

 -רַאװק עשיאעּפָארייא יד ; ןלייט ייווצ ףיוא טלייטעג זיא סָאװ טָאטש יד

 ןטימניא .טכַארּפ ןוא םרָאפ ןופ טייקכייר ,ןרילָאק ןוא ןליטס יד טימ ןלַאט

 ןענעז ןלַאטרַאװק יד .ענייש ןוא עצלָאטש ,סעדייבעג ענעדיישרַאפ ,ןסַאנ יד

 טימ ןעעפַאק ,רעזייה-קנַאב ןוא ןרעטַאעט ,ןקרַאּפ ןוא רענטרעג טימ עטלייטעג

 ןיא ןעקנַארטעג יד ןופ האנה ןבָאה ןוא ןשטנעמ ָאד ןציז סע .ןסַארעט עקיזיר

 .םורַא םענופ ליּפש-ןברַאפ ןוא טייקנייש רעד ןופ ,ןייגקידייל סָאד

 עטיירדעג-םורק עגנע ןופ רעטנָאלּפ ַא :ענירעמ יד ,לייט רעטייווצ רעד

 -רעלַא ,עדנילב ,רעלטעב ,טייל עטלַא ,רעדניק ןוא רעבייוו ,רענעמ .ךעלעסעג

 ןוא תולוק ײלרעלַא ףיוא לדנַאוװלדנַאה רעקידלַאװעג ַא ןוא ,סעקילַאק ייל

 ןוא טפַאשגנע .ליומ סמענעי ןופ ןסיב םעד ןסיײרסױרַא ליוו רענייא .ןעיירשעג

 .טייקניירמוא ןוא ןייּפ ,טייקדנילב

 עד סַאלּפ, רעקיטכיל רעסיורג רעד -- ןלײט-טָאטש עדייב יד ןטימניא

 ,רעזייה-עפַאק ןוא ןטנעמונַאפ ,טכַארּפ ןוא ץנַאנעלע טימ לופ .,,"סנארפ

 ערעייז ןיא רעכַארַא עכייר ןציז סע ,עקירילָאק ןוא עלישער רעטכיל פימ

 ןציז סע ,טייקסייוו ןוא דייז ןיא ןעיורפ עטרעיילשרַאפ ןציז סע ,ןטכַארט
 ,קנַארטעג ןופ האנה ןוא טייקליופ רעד ןופ ןסינעג ןוא רעעּפָאריײא
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 ןכַאל ,ןוטעגנָא ןייר ןעיינ עלַא ,עטצוּפעגסיױא ןענעז ָאד ןשטנעמ יד

 ןגייא יד ,טיור ןּפיל יד ,ענייש רעמינּפ יד.ןענעז ןעיורפ יד ייב .ליטש ןדייר

 עמעווקַאב יד ףיוא ןריצַאּפש ןעייג ייז .עקירעיורט ןוא עכעליירפ ,ײלרעלַא ---

 ןענעז ןרָאוטַארט יד .ארומ ןייל טשינ ןבָאה ,רענעמ יד טימ םענייאניא ןסַאג

 .קיזומ עסיז ַאזַא ךיז טרעה רעזייה-עפַאק יד ןופ .עכיילג ,עקיטסיצ ,ענייר

 ,ןסַארעט ,רעזייח ענרעדָאמ ,ןטפעשעג עקיזיר :ץַאלּפ םעד טייֵז ןייא ןופ

 רעד ןופ .ענייש ,ענעדירפוצ ,עטַאז -- ןשטנעמ ,רעטצנעפ-יוש עטצוּפעגסיוא

 -ּפֶא ,ןשיפַא רועיש ַא ןָא טימ טּפעלקַאב ,ןקרַאּפ רעקיזיר ַא -- טייז רעטייווצ

 .ןוז רעד ןיא ןענעקירט רעדָא ,טניוו ןיא ךיז ןסייר ןריּפַאּפ ענעסירעג

 ,םערָאפ רעשימייה רעד ןיא ַאללעמ יד זיא ןקרַאּפ םעד ןיינוצרעכירַא

 טיילמערָא ןַא ,טייקניירמוא ,שוּפיע --- יפַאס ןיא יוװ זַארַאגַאמ ןיא יו ױזַא

 ןוא עדנילב ,ײלרעלַא רעלטעב ןוא ײלרעלַא עקנַארק .ףיוא טרעדיוש סָאװ

 .עמָאל

 ןעלדנַאו ןוא ןעלדנַאה ןדיי עטרַאדעגנייא .יירעלטעב ןוא טפַאשגנע

 -נענניזוצ טנַאה יד טקערטשעגסיוא טָאה דרָאב ַא טימ דיי רעדנילב ַא .ןעיירש

 סָאד טקערײשעגסיױוא טָאה לדיימ ַא רעדָא ?גניי ןיילק ַא ,ןוגינ:טעבעג ַא קיד

 עצרַאװש עגנַאל ןיא ןדיי עטרַאדעגסיױא .הבדנ ַא ךָאנ טעבעג ַא טימ ?טנעה

 ,סינ ,ןעלטייט :תורוחס ןשיוק ייב דרע רעד ףיוא ןסעזעג ןענעז ןטַאלַאכ

 ,ךעלכיּפעט ,סעטַאמש ,סענַאטשַאק ענעטָארבעג ,תוזוזמ ,ךיש ,שיפ ,גייצנירג

 ַָאד ויא סע .ןגילפ ןוא ביוטש טימ ןפרָאװַאב ,עפייר ןוא עטליופרַאפ תוריּפ

 ,רענעט ןוא תולוק עֶלַא ףיוא לדנַאה ַא ןעגנַאגעגנָא

 רעסיוורָאב רעטרעגַָאמעגסיױא ןַא טּפעלשעג ךיז טָאה תורוחס יד ןשיווצ

 טָאה הטירּפ רעניילק ַא רַאפ ןוא ןפיוקרַאפ וצ רעסַאװ לנַָאל ַא טימ רעבַארַא

 ,ךעלמירעוו ןוא ץומש טימ לופ רעסַאוװ םערַאװ ךעלעּפעט ייווצ ןבעגעג רע

 ייז .עלעוייא טרענַאמענסיוא ןַא ףיוא טּפעלשענ ךיז טָאה רעבַארַא רעטייווצ ַא

 .ןוגינ ןליטש ַא ןעגנוזעג טָאה רע .?לסענ ןלָאמש םעניא טיירדעג ךיז ןבָאה

 סָאד ןוא ןדלַאוװעג ןסַאג יד טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןבָאה רענעטדזדלַאה ענייז

 .ךעלעמַאּפ טּפעלשעג ךיז טָאה עלעזייא

 ,עיַאבַא רענעדייז רעסייוו ַא ןיא רעבַארַא רעקיצײלּפ-טיירב ,רעקיפוג ַא

 ןיא ,סיפ יד ףיוא ןקָאז טימ ךיש ןוא ּפָאק ןפיוא עלזעפי רעטיור רעיינ ַא טימ

 ןיא תורוחס טימ ףרָאוװעגנָא םעד ןשיווצ טירט עכעלעמַאּפ טימ ןעגנַאנעג ךיז

 -ייו עכעלטע -- טייז ןייז ייב .רעדניק ןוא רעבייוו ,רענעמ ןופ רעטנַאלּפעג

 ןניוא עצרַאװש ערעייז .םידגב עגנַאל ןיא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ עטליהעג ,רעכ

 ןיא .ןּפַאכפיוא סעּפע טלָאװעג ןטלָאװ ייז יו ,ןטייז עלַא ןיא:טלקניפעג ןבָאה
 רעייז טימ ייז ןריצַאּפש סָאד .טייקירעגיינ ןוא גנוטסולג ןגעלעג זיא ןקילב יד

 דנענפױרַא טנייה ייז טָאה ןַאמ רעדי.טלעוװו יד ןקולַאב ןוא רעשרעה ןוא ןַאמ
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 רעד ןזייוו וצ ידכ ךיוא ןוא ,ףיוקנייא ןוא ריצַאּפש םעד ףיוא םערַאה ןופ ןעמ
 ןלעה ןטימ ןיא ןגינעגרַאפ ַאזַא ןעניגרַאפ ךיז ןעק ןוא ךייר זיא רע זַא ,טלעוו
 | .גָאט

 טימ ןוא עקידנרעגנַאװש ,רעכייב עטציּפשרַאפ םימ רעבייוו עשידיי
 . עג ,למיוועג םעד ןיא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ,ּפעק יד ףיוא רעכיט-ןזדנַארפ
 -עננייא תוטורּפ עקיצנייא עטרעגַאמעגסיױוא ערעייז רַאפ ןוא תואיצמ טכוז

 ייז .שיפ ןוא שיילפ ןופ לַאמּפֶא ;ןסנירג ,ןטכורפ ןופ לַאפּפָא סָאד טלדנַאה

 -דנעטשרַאפמוא ףיוא ןנירשעג ,הרוחס עלעטנופ ןדעי ייב ןעגנודעג ךיז ןבָאה
 .חקמ ןטימ טכיילגעגסיוא ךיז ןוא תולוק עכעל

 וצ ייב טּפעלשעג ןוא ןפָאלעגמורַא ןענעז רעדניק עשיבַארַא ןוא עשידיי

 ייז ןטָאבעגנָא .עטעדיילקעג שיאעּפָארייא ,ןטסירוט עשידנעל-דמערפ סעלָאּפ
 יד טקערטשעגסױא ייברעד ןוא טָאטש רעד ןופ רעדנואוו עלַא ןזייוו וצ
 .רעלטעב יוװ ךעלטנעה

 רעד --- ןקרַאּפ ןסיורג םעד ןופ גנונעפע רעניילק רעד ןיא גנַאגנייא םייב

 רעטכשוחרַאפ רעד וצ טָאטש לייט םענייש ,םענרעדָאמ םעד ןופ גנַאנרעביא

 יירד ןופ ?הוא ןַא ליש רעד ייב ןוא ליש עסיורג ַא ןענַאטשעג זיא -- ַאטעג

 ןוא םיסינ ןוא רעדנואוו ןוטעגפיוא לָאמַא ןבָאה סָאוװ ,םיקידצ רענַאקָארַאמ

 עלַא ןופ רעצרעה יד ןיא ןסקַאוװעגנייא ןוא טצירקעגנייא ןרָאװעג םורַא ױזַא

 רחסכ ןבאה ?הוא םעד וצ .ַאלנַאלבַאסַאק ןיא ַאללעמ רעד ןופ רעניואוונייא

 ,עפריזילַארַאּפ ,עקנַארק -- טייוו ןוא טנעָאנ ןופ ןשטנעמ טמַארטשעג

 ענרָאמרַאמ עטלַאק יד רעבייל יד טימ טרירַאב ןבָאה ייז ;ןעיורפ עתרבועמ

 -עניצ ןּפיל יד טימ ןוא ןייטש ןטלַאק םעד טעלגעג ,תובצמ יד ןופ רענייטש

 םייב ןגילּפָא ןכָאנ .רעסַאװ קנורטו ַא ךָאנ רעטכַאמשרַאפ ַא יו ןייטש םוצ ןלַאפ

 יו טליפעג ייז ןבָאה ,תובהלתה רעטריטלַאזקע ןַא ןיא טייצ לקיטש ַא ןייטשי

 .רעבייל ערעייז ןיא ףיוא טיינ גנוזענעג ַא

 .הכרב ןוא לאומש ןעמוקעגנָא ןענעז טפַאשגנע ןוא למוט םעד ןיא

 זיא רעוו טסואוועג טשינ טָאה ןעמ .טנעקעג טשינ ָאד םיא טָאה ןעמ

 ןופ אפור רעד םהרבא רעטָאפ ןייז ןעוועג זיא רעוו ןוא רַאטַאנעביא לאומש

 .יפַאס

 עניילק ַא ןעגנודעג ייז ןבָאה ,טַאהעג טָאה רע סָאװ טלעג ?סיב םעד רַאפ

 ןבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ ןטסקיטיונ םעד טימ טלבעמעגנייא זיא סע יוװ ,עלהריד

 .ןיצידעמ ןריציטקַארּפ וצ
 .ַאללעמ רעד ןופ טייקטכידעג עמַאס רעד ןיא ןעוועג זיא עלהריד סָאד

 זַא ,לָאמש ױזַא .סַאג רעלָאמש רעקידלמוט ַא וצ סױרַא ןענעז רעטצנעפ יד

 ןיא סע ןוא ,לזייא ןייז ןביירטכרוד טפרַאדעג טָאה רעביירט-?זייא ןַא ןעוו

 עדייב רַאפ טרָא גונעג ןעוועג טשינ זיא ,רעביירט-למעק ַא ןעמוקעגנגעקַא םיא
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 רעד רַאפ טרָא סָאד ןטערטּפָא טזומעג טָאה היח ןייא ,סַאג יד ןייגוצכרוד תויח
 ,רערעדנַא

 -רַאפ-רעסַאו רעשיבַארַא רעד ןפָאלעג זיא טפַאשגנע רעד ןופ ןטימניא
 : הרוחס ןייז ןפורעגסיוא טָאה סָאװ ,רעפיוק

 רךַאפ .דמַאז ןָא ןוא ךעלמירעוו ןָא ,סױרַא ןבורנ ןופ טשרע ! רעסַאװ --
 ! סױרַא גָאט ןצנַאג ַא רַאפ ןעקנירטנָא ךיז ריא טנעק הטורּפ ַא

 ןגָארטעג טָאה רעגערט-רעסַאװ רעד סָאװ גנַאטש םעד ןופ ךעלקעלג יד
 ,פמוט ַא טכַאמעגנָא ןוא ןעגנולקעג ןבָאה

 י,הרוחס ןייז ןפורעגסיוא טָאה לבָאנק ןוא סרעפעפ ןופ רחוס ַא
 טָאה רעצכעטיירק ײלרעלַא ןוא םימשב ,ךעלעגענ ,ןצריוועג ןופ רחוס ַא

 טימ ,רענעטרעטנוא ןוא רענעט עכיוה טימ לוק ןפיוא הריחס ןייז ןפורעגסיוא
 .טעבעג ןוא רעוייבעג

 -ידלַאוװעג רעד ןופ טמַאלפענ טָאה םיִנּפ ריא .ךעלקילג ןעוועג זיא הכרב
 עלַא טָאה יז .רעהַא ָאד זיב ןַארַאגַאמ ןופ גנַאגרעביא רעד ,גנובעלרעביא'רעק
 יד ואוו ָאד ,ַאקנַאלבַאסַאק יו טָאטש ַאזַא ןיא ןעמוקנָא ןופ טמולחעג ןרָאי
 -וצ ךיז ןשימ ןדייל ןוא ןדיירפ ,ןעגנוטסולג ,ןברַאפ עלַא טימ טלעוװ עצנַאג
 וצ טייגרעד סָאװ ,טָאטש רעד ןופ ןלייצרעדנָא טרעהעג ךיז טָאה יז .ףיונ
 -נזיוט וצ ןרעוו טלּפָאטעג ןעק רעדנואוו רעדעי ןוא ,רעדנואוו ןייא ןוא טנזיוט
 טָאה יז .ןעמולח וצ טגַאװעג טשינ יז טָאה טרָא סָאד יו רעטייוו .ןסיורג רעט
 רע ןעוו ,לּפַאטש ןטסכעה םעד וצ ןייגרעד'שטנעמ רעד ןעק ָאד זַא ,טסואוועג
 ןייגרעד טעװ יז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ןוא טביולגעג טָאה יז ךיוא .רָאנ ליוו
 -עפַאקי יד ןופ םענייא ןיא ןירעצנעט ַא ןרעוו טעװ יז רעדָא ,סעּפע וצ לָאמַא
 זיוה-עפַאק ַא ןיא ןשטנעמ ןענידַאב טעװ יז רעדָא ,ַאקנַאלבַאסַאק ןופ רעזייה
 טעװ יז רָאג רעדָא ,ןשטנעמ טימ ןדייר ןוא ייז וצ ןעלכיימש ,טפעשעג ַא ןיא
 טעװ יז רָאג רעדָא ,ןבילרַאפ ריא ןיא ךיז טעװ ץנירּפ ַא ןוא ןטרָאג ַא ןיא ןציז
 טעוװ סע ןוא ןעקנירטו ןוא ןעמוקניירַא ןלעוו ןשטנעמ ,זױה-עפַאק ַא ןבָאה ןיילַא

 ,ךעלקילג ןייז טעוו יז .ךעליירפ ןייז

 ןעמ םגה ,געט עטשרע יד ןיא ךעלקילג קירעביא ןעוועג טשינ זיא רע

 א טצעזַאב ָאד ךיז טָאה סע זַא ,טסואוורעד דלַאב ַאללעמ רעד ןיא ךיז טָאה

 ןדיי ןופ טיילטכידעג רעד ןיא ךיז טצעזַאב .יפַאס ןופ ןעמוקעג ,רָאטקָאד רעיינ
 טרָאד ,טָאטש ןופ ןלַאטרַאװק עכייר יד ןבילקעגסיוא טשינ ןוא רעבַארַא ןוא
 .טנַאה ייב טנַאה טייג טייקשירעדנעוושרַאפ ןוא סוסקול'ואוו

 ןקיטרָאד םעניא עלעטש ַא ןטָאבעגנָא גָאט ןטשרע םעד םיא טָאה ןעמ

 טיט רעדעי .עקנַארק רעקילדנעצ ןוייוװַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה סע ןוא לָאטיּפש
 .טנלע ןוא טייקמערָא לקעּפ ןייז טימ רעדעי .ףליה ךָאנ טעבעג ןוא ןייוועז

 טלָאװ ןרעטש ַא יו זיא ַאללעמ רעד ןיא רָאטקָאד רעיינ ַא טמוק סע ביוא
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 ךיוא לומ סָאד טעװ רשפא ,ןעז םיא ליוו רעדעי ןוא ?מיה ןופ ןלַאפעגּפָארַא
 עלעסיב ןיילק ַא ןוא לַארטש רעיולב ַא ןעמוק ךָאד טעװ רשפא .ןעניישפיוא

 | .ףליה

 .עקנַארק ליפ ױזַא ןופ ,טעברַא ןופ ןרעוו טקירדרעד ָאד ךָאד טעוװ רע

 -נַאלבַאסַאק טָאטש רעסיורג רעד ןיא םיריוטקָאד עכעלטע ָאד עקַאט ןענעז ָאד

 ןיא .ןלאטרַאװק עשיאעּפָארייא יד ןיא ןציז םיריוטקָאד עֶלַא טעמכ רָאנ ,ַאק

 רע טָאה ביוהנָא םייב דלַאב ,טקרעמַאב סָאד ןיוש טָאה רע ,ןטנגעג עכייר יד

 | .ןעזעגנייא סָאד

 ,ָאטעג ןופ ןסירעגסיױרַא ךיז לָאמנייא .רעקילייה ןייק טשינ זיא רענייק

 ןייק ןרידוטש ןוז םעד טקישעג ןוא ןטלעוו טגיילעגנייא טָאה רעטָאפ רעד

 -רעווש יד ןטילעג ,זירַאּפ ןיא עגנַאל ןרָאי טהעטַאמעג ךיז טָאה ןוז רעד .זירַאּפ

 ָאד ,ןעמוקעגרעהַא .רָאטקָאד ַא ןרָאװעג ןוא ליצ ןייז טכיירגרעד ןוא טיונ עטס

 ,רעכעה ןגייטש ןופ טייקכעלגעמ יד טליפרעד ןוא ,ַאקנַאלכַאסַאק ןייק ,רעהַא

 -יורג רעד ןיא טשינ ,ַאללעמ רעד ןיא טשינ רָאנ ,סעּפע וצ ןייגרעד ,ךייר ןרעוו

 ואוו טרָאד ,ןלַאטרַאוװק ענייש ,עכייר יד ןיא קעװַא רע זיא ,טיײקמערָא רעמַאז

 עבושח ןעמענפיוא ,רעווש ןטעברַא טשינ ,ןבעל ןייש ַא ןופ ןסינעג ןעק רע

 לָאמַא ןעמוק סָאװ יד .רעבַארַא עכייר ,ןדיי עכייר ,רעיײּפָארײא עכייר ,ןשטנעמ

 .רעיורט ןוא טעבעג טימ ,עטלסיירטעצ ,ענעכָארבעצ ,ַאללעמ רעד ןופ רעהצ

 טנעיצַאּפ רעד זומ ,ָאי ביוא .רָאטקָאד םוצ וצ ןטלעז טשינ ןעמ טזָאל יד טָא

 .רָאטקָאד םעד ןלָאצַאב וצ גונעג ,ךיז טימ טלעג ןבָאה

 ,םיריױטקָאד יירד ןופ רענייא ןעוועג רעטציא זיא רַאטַאנעביא ?אומש

 רע זַא ,רעווש ױזַא ןלַאפעג םיא זיא טעברַא יד .ַאללעמ יד טנידַאב ןבָאה סָאװ

 .תיחוכ ענייז רַאפ טשינ .ןטלַאהסיוא ןענעק טשינ טעװ רע :טכַארטעג טָאה

 ןצנַאגניא רע טעװ .,רעמ ןוא רעמ ןגָאלשרעד טעוװ טייקדנילב יד ןעוו וצרעד

 .ןכערבנייא

 ,םיא ןיא ןֵא טייג סע סָאװ ,לגנַארעג םעד ןעזעג רעטציא טָאה הכרב

 .טנעקעג טוג םיא טָאה יז .הנותח רעייז ךָאנ םישדח עכעלטע ןעוועג ןיוש

 ,רעוש ויא בױהנָא ןיא .ןגָארטרעביא סָאד טעװ רע זַא ,טסואוועג טָאה יז

 וא ןעזעג טשינ טָאה יז .לּפַאטש וצ לּפַאטש ןופ ןייג רע טעוו םעדכָאנ רעבָא

 -עג טָאה יז .דנילב ןרעוו רַאפ ארומ יד ןוא םירוסי ענייז ןעז טלָאװעג טשינ

 -ןייפ ןוא טייקלדייא ןייז ןיא ,ןסיוו ןייז ןיא ,תוחוכ ענייז ןיא ,םיא ןיא טביולג

 רע .ןבױהסױרַא ךיז ןעק שטנעמ ַא ןַא ,טביולגעג יז טָאה טּפייהרעביא .טייק

 ןטוג ַא ףיוא קעװַא ןיוש טעוו ץלַא ןוא ,טירש ןטשרע םעד ןכַאמ רָאנ ףרַאד

 .געוו

 -וצקעװַא ןקיליוװנייא טעװ רע זַא ,טביולגעג ךיוא יז טָאה טייהרעליטש

 םיא ןענעק טרָאד ,סיורג ןרעוו רע טעוװ טרָאד .זירַאּפ ןייק ריא טימ ןרָאפ
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 רעכיז רע טעװ טרָאד ,ךַאז-טּפיוה יד ןוא ןגיוא יד ןלייה םיריוטקָאר רשפא
 .ןאקסומ ןיא ןסעגרַאפ

 ,תוחוכ עכעלריטַאנרעביא ןיא טביולגעג ץלַא יז טָאה ,ןעוועג זיא יז גולק יו
 רעדעי ןיא טעּפעשטעגנָא ךיז טָאה יז .שירעביולגרעבא רעייז ןעוועג זיא יז
 ןוא םינמיס טַאהעג טָאה יז .ןעקנַאדעג עריא ןקיטכערַאב וצ ידכ ,טייקיניילק
 .ליוו ןוא טניימ יז יו ױזַא טשינ זיא סע רעדָא ,ױזַא זיא סע זַא ,סנכייצ

 יד -- ןַאקסומ ןופ טלַאטשעג עטייווצ סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז
 וצ טמוק ןוא טלעװ רעד ןיא ןַארַאפ ץעגרע זיא טלַאטשעג ענעעזעגמוא
 ןוא םיא טצייר ,םיא טקעוװ ןוא םיא טקינייּפ ,רָאװ ןיא ןוא םולח ןיא ןלאומש
 ,ריא ןיא םיא טנָאמרעד

 טניפעג אקסומ וואו טשינ טסייוו ?אומש זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה יז
 -עג טשינ ןדיאַאס לַאמַאג טָאה רע .ןעניפעגוצסיוא טשינ ךיז טימַאב רע .ךיז
 יז ואוו ןעניפענוצסיוא ןעימַאב ךיז טעװ רע ביוא רעפטנע ןרָאלק ןייק ןבעג
 -ַאב ןוא ָאקָארַאמ ןופ ןצנַאגניא קעװַא ןלָאז ייז ןעוו ,רעסעב זיא ךָאד .זיא
 ןייק ןבָאה טשינ טלַאטשעג עטייווצ סַאקסומ טעװ טרָאד .זירַאּפ ןיא ךיז ןצעז
 .ןסעגרַאפ ןרעוו טעװ ץלַא ןוא ןסעגרַאפ יז טעוו רע .םיא רעביא טכַאמ םוש

 רערעווש ןייז ןיא ןלאומש ןפלעה טימ ןעמונרַאפ ךיז יז טָאה ?ייוורעד
 -עגנָא .ךיז טנרעלעג ,רעכיב טנעיילעג ןוא טיײקשיטַאבעלַאב יד ןריפ ,טעברַא
 יז זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה סרערעל יד ,ןסַאלק ערעכעה ןיא לוש ַא ןיא ןייג ןביוה
 .ןענרעל םוצ ןטייקיאעפ ענעטקעז טָאה

 .טשינ סעּפע ןוא ןדירפוצ ָאי ןעוועג זיא יז = |
 סָאװ ןטָאש א ןעוועג טרָאד זיא סעּפע ןוא ךעלקילג ןעוועג ןענעז עדייב

 ןוא סטוג ,טסיירט ןוא ןעגנונעפָאה ,ןשינעעשעג ןוא תומולח טלקנוטרַאפ טָאה
 ,דיירפ ןוא רעטכעלעג ,סטכעלש

 ןעז לַאטרַאוװק ןשיאעּפָאריײא םעניא ןפָאלעג הכרב ןיא ענעצנַאג ןהעש
 םואעזומ ןיא ןעגנַאגעג ,ןלאומש טימ רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג .ןטייקיינ עלַא
 טימ טנרעלעג ךיז טָאה יז .לוש ןיא געט עבלַאה טכַארברַאפ טּפיוהרעביא ןוא
 ךעלנעמ טשינ זיא סע ןוא ףיוא טסייר סָאװ םָארטש ַא ךיילג סיילפ ַאזַא
 | .ןטלַאהוצקירוצ

 ַא רשטא ,קיטייווןניוא יד ; טדייל ?אומש זַא ,ןעז ןביֹוהעגנָא טָאה יז
 -ַאב ץלַא טָאה רע .?דייא ןוא ךעלרע ןעוועג זיא רע .ןַאקסומ וצ טפַאשקנעב
 .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע לפיוו ףיוא ריא ןופ ןטלַאה

 .טגערפעג ריא רע טָאה --- 4 הכרב ,ןרירפוצ טסיב --- |

 ,לאומש ,ָאי ---

 א ןעוועג בירקמ ןבָאה רימ .טלעוו רעיינ ַא ןיא רעטציא ןענעז רימ ---
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 טעוװ סע ביוא טסייוו רעוו ,גרַאב ןקיזיר ַא רַאפ ןייטש ןבילבעג ןענעז רימ .ךס

 .גרַאב םעד ןייגוצפיורַא ךעלגעמ ןייז

 ,גרַאב ןטסכעה ןופ ץיּפש םעד ןכיירגרעד רעלדָא רעד ןעק זיולב טשינ --

 -ביירט רָאנ ףרַאד סע .ךיֹוה עבלעז יד ןכיירגרעד ןעק עלעמעל סָאד ךיוא רָאנ

 . .. ןליוו ןוא טפַארק

 .ןייגרעד לעוװ ךיא ביוא טסייוו רעוו .טכערעג טזיב ---

 .ָאי רעכיז --

 -כיורטש ליפ ױזַא זַא ,טוסאוועג טשינ בָאה ךיא .רעכיז טשינ ןיב ךיא ---

 .געוו ןיא ןגיל ןענעק ןעגנול

 יד ,טשינ טסייוו תויח עקידעבעל ןסיש סױרַא טייג סָאוװ רעגעי רעד ---

 ףלָאװ רעד ;טשינ טסייוו --- םולילבוּפ ןרַאפ סיױרַא טייג יז ןעוו ןירעצנעט

 יד ,טשינ טסייוו ןַאמ רעכייר רעד ,טשינ טסייוו רעלטעב רעד ,טשינ טסייוו
 ייז ןופ רענייק ,ןענעגעגַאב ךיז ןפרַאד ייז ןעוו ,רעטבילעג רעד רעדָא עטבילעג

 ,ןעגנולכיורטש ןענעז סע .געוװ ןפיוא ןפערטנָא ןלעוו ייז סָאװ טשינ טסייוו

 ואוו ,זָארג רעכייוו רעקיטעמַאס ַא ןייז ךיוא ןעק סע ןוא רענייטש ןוא רענרעד

 ,טײקיטפַאז ןוא טייקכייוו ןיא ןייג ןריולרַאפ ןלעוו טירט יד

 .דייר ענייש 2:

 ,דייר עתמא ---

 ךיז לָאז ךיא טלָאװעג טָאה סָאװ ?רוג רעד טרָאפ סע זיא ,עז ךיא יו ---

 .גונעג ןעוועג טשינ זיא יפַאס .ןדיי הדע ערעסערג ַא ךָאנ טימ ןדניבנעמַאזוצ

 ןוא ןדייל יד טימ ןדנוברַאפ ךיא ןיב רעטציא .ןיילק ןעוועג זיא לוע רעד

 ןייוועג ןוא טעבעג טימ ןעמוק עֶלַא .ןדיי רעטנזיוט ,רעטרעדנוח ןופ ןדיירפ
 יו ןענעז םעד ןגעק יפַאס ןוא זַארַאגַאמ זַא ,טנלע ַאזַא ָאד זיא סע .ףליה ךָאנ

 ,םי ןיא ןּפָארט ַא

 -רָאפ ַא רַאפ ךיד טמיטשַאב ,טירט ענייד טיה טָאג זַא ,סיוא טזייוו ---

 לָאז סָאװ סעכלעזַא סעּפע ןגעוו ןעמולח קידנעטש טגעלפ עטַאט ןיימ .רעייטש
 טשינ טָאה ןוא םיא םורַא ןשטנעמ רעטרעדנוה יד ןופ רעכעה ןבױהסױרַא םיא

 רעבָא ,?לכ ןופ ןבױהוצסורַא עלעסיבַא ךיז ידכ ץלַא ןוטעג טָאה רע .טנעקעג

 ,ןליוו ןקרַאטש וצ ןייק טשינ ,?גילפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .ןלַאפעגכרוד

 .תוחוכ ןייק טשינ

 .םעד טימ ןעקנָאשַאב ןענעז עלַא טשינ --

 .םעד טימ ןעקנַאשַאב ַאי טזיב לאומש ,וד ---

 . ,טשינ סייוו ךיא ---

 -סיוא טזיב ! ןסיוו םעד רַאפ ןבעגעגקעװַא ץלַא טסָאה ,ָאי טסייוו וד ---
 ןיא ָאד ןענעז םיריוטקָאד לפיוו .ןשטנעמ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ טלייוװרעד
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 רענייא יו ױזַא טקנוּפ זיא סע .ןלייצ וצ רעגניפ יד ףיוא ?דנַאל רעזדנוא

 ןליימ רעטרעדנוה ןופ חטש ַא רעביא רענייטש-לדייא עכעלטע טייזרַאפ טלָאװ

 .ןייטש ַאזַא ןענופעג טסָאה וד ןוא טייוו

 סָאװ .טדער יז סָאװ דייר יד ןופ טיירפעג ןוא טרעדנואוועג ךיז טָאה רע

 יעג ַא ףיוא ןוטעג זײרּפש ַא יז טָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא .ןענרעל טסייה סע

 לופ ליומ סָאד ,טרעטיירבעגסיוא ןרָאװעג ריא זיא חומ רעד .ךלהמ ןקידלַאוו

 ,טלעוו רעד ףיוא ןקוק וצ ױזַא יו טנרעלעגסיוא יז ןבָאה רעכיב .דייר טימ
 | ,ןבעל ןוא ןשטנעמ

 ,המכח טימ לופ גָאט ןדעי טרעוו חומ ןייד זַא ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא

 -עגנָא ךיז ריד ןגעוו בָאה ךיא םגה ,ביױהנָא ןיא טלפייווצעג ?סיבַא בָאה ךיא
 .טכַאמעג ךיא בָאה תועט םעד זַא ,ךיא עז רעטציא .ליפ רעייז טרעה

 יד ןייז וצ ךעלרעדנואוו זיא סע ןוא ןענרעל וצ ךעלרעדנואוו זיא סע --

 ,לאומש ,ריד ןופ בייוו

 ,דייר יד רַאֿפ ריד קנַאד ךיא ---

 יירשעג ַא ?סעג ןקידלמוט םענופ ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה רעטצנעפ ןכרוד
 ,רעדניק ,תויח ,ןשטנעמ ןופ שער ַא .ןליטשוצנייא טשינ רעדליּפעג  ַא ןוא
 הטורּפ יד םענעי ןופ ןסײרסױרַא ןלעוו ןוא לדנַאה ןופ רענעטהזדלַאה עטרַאה
 .עדנילב ןופ גנַאזעג סָאד ,רעלטעב ןופ טעבעג סָאד .ןוידּפ ןופ

 רע .סַאג רעד ןופ למוט םעד ןיא טרעהעגנייא עגר ַא ךיז טָאה לאומש
 רענייא זיא רע ךיוא זַא ,טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה סע .ןוטעג רעטיצ ַא טָאה
 טעוװ רע ? ןטלַאהנָא ךָאנ סע טעװ גנַאל יו ,לסעג םעד ןיא עדנילב יד ןופ
 -,ייא ןוא טייקדנילב ןופ ךיוה רעד וצ רעדָא ,רעדינ רעד וצ ןלַאּפ ךיוא ךָאד
 :טײקטכַארטרַאפ רעד ןופ טקעוװעגפיוא םיא טָאה הכרב .טײקמַאז

 -ַאכַאק ןיא טצעזַאב .ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ןוטעג טוג טשינ רימ ןבָאה --
 ? ַאקנַאלב

 | ,טשינ סייוו ךיא --
 טסלָאז וד ,טריפענ ךיד טָאה ?רוג רעד זַא ,טגָאזעג טשרע ךָאד טסָאה -- = |
 .גנולייה ןוא ףליה ייז ןעגנערב ,הדע רערעסערג ַא ךָאנ טימ ןדניברַאפ ךיז

 -יִלֹמֶא ץְלַא ךיא ?יװ לָאמליײט ןוא םעד ןיא ךיא ביולג לָאמליײט --
 .ןענעק

 ,יֹוזַא ךיוא רימ ייב ---

 ןלעוו טלָאװ ךיא .ריד ייב עקידנרעטַאלּפ ןעקנַאדעג יד ,גנוי טזיב וד ---
 .גנוי ןייז קיבייא טסלָאז

 ,גָנוי ןייז קיביײא ךיא לעוו ,?אומש ,ריד טימ ---

 יד ןעגנונעפָאה ןוא ןביולג לפיוו .ןצרַאה םייב טמעלקרַאפ םיא טָאה סע
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 ַא ,םונימ עדעי ןעמַאזוצ טכערב ןייֵלַא רע ,םיא ןיא ןָא טגנעה יורפ עניילק

 "דנילב --- םיא רעביא טגנעה דרעװש-סעלקָאמַאד יד ,םיא רעביא טניל הללק

 ַא םִאֹו דיירפ עצנַאג יד --- טייז ןייא ןופ .שינרעטצניפ עקיבייא ,טייק

 סָאװ ,בייוו גולק ,ןייש ַא ,רָאטקָאד ַא : ןשטניוו ןייֿלַא רָאנ ךיז ןעק שטנעמ

 טימ ךיז ןעק ,ןבעל ןצנַאג ןפיוא רעטײלגַאב רעכעלרעדנואוו ַא םיא ןייז ןעק

 ץלַא .טכַאמ ,ןעזנָא ;זירַאּפ ןופ ןענָאלַאס עטסנעש יד ןיא וליפא ,ןזייוװַאב ריא

 סָאװ ,קילגמוא סָאד קיטסגנַא רע טרַאװרעד טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 ףיוא ןשָאלעגסױא טרעוו ןגיוא ענייז ןופ טכיל יד :םיא רעביא ךיז טיירּפש

 .ןייּפ ןוא שינרעטצניפ טימ ?לופ טלעוו ַא .קיבייא

 טָאה םינּפ ןייז ןיא .םיא ןיא ןָא טייג סָאװ ?גנַארעג םעד ןעזעג טָאה יז

 -עג וליפא ןוא ןרעטש ןופ ןשטיינק יד ןיא ,ןגיוא ענייז ןיא ,ןעזעג סָאד יז

 טָאה יז .רָאה סעילַאװכ עריא רעביא טנעה ענייז ןופ ןטעלג םעניא סע טליפ

 "עג ןייז גנַאל תורוד ןופ ,ַאללעמ רעד ןופ דניק ַא .טקיטכערַאב ץלַא רעבָא

 -יזָאלסגנונעפָאה ,ןטײקנַארק ,רעגנוה ,טיונ ,טנלע טימ טקיניײּפעג ןוא ןגָאלש

 ןפמעק טשינ ןעק שטנעמ רעד זַא ,טסואוועג יז טָאה --- ןייּפ ןוא קערש ,טייק

 לָאז .טנכייצעגנָא םיא זיא סע סָאװ ,ןלעטשננעל טשינ ךיז ןעק .לרוג ןגעק

 רעדָא ,טנַאה סטָאג ,טנַאה עזייב ַא .רעגרע ןייז טעװ ,ןוט ןוואורפ ָאי סע רע

 ַא ןֶא ןגָאלש ןוא ןגָאלש .טעװ תוחוכ עזייב ןופ טנַאה ַא ,טרעקרַאפ הלילח

 ןוא ּפעלק :טמוק סע יװ ױזַא ץלַא ןעמעננָא ןוא ןבעגוצפיוא רעסעב !יא .ףוס

 זיא שטנעמ רעד .גנַאגסױא רעלַאטַאפ ַא זיא סע .ןייז סע זומ ױזַא .ּפעלק

 ןעמעננָא ץלַא זומ ןוא תוחוכ עלַאטַאפ ,ענעגרָאברַאפ יד ןּפרָאװעגרעטנוא

 .ןליוו ןטוג טימ

 .ןגיוושעג ןבָאה עדייב

 : ,ןפָאלעגּפָא ןענעז ןכָאװ עכעלטע

 ןטוג ַא ףיוא יו םיא ףיוא ןקוק ןעמונעג ךיוא ןעמ טָאה ַאללעמ רעד ןיא

 .ערעדנַא רַאפ המשנ ןוא ץרַאה ןייז ּפֶא טיג סָאוו ,רָאטקָאד

 ררסכ טכַאנ ןוא גָאט .גנוניואוו עמערָא ןייז טרעגַאלַאב טושּפ טָאה ןעמ

 -קיניּפעג ,ענעגָאלשעג ,רעדניק עקנַארק טימ סעמַאמ עקנַארק ןעמוקעג ןענעז

 "עג טָאה ןעמ .זָאלוקרעבוט ,טייקדנילב ,טייקניירמוא ,סיטיכַאר טימ עט

 ַא זַא ,טסואוועג ןוא ףליה ןטעבעג טָאה ןעמ .םיא רַאפ טנייוועג ןוא טפכיימש

 ןעמ .ןפלעה ןיוש ןלעװ עדייב .רַאטַאנעביא רָאטקָאד םעד טימ זיא ךאלמ

 .טשינ סעּפע ןוא גנולייה רַאפ תוטורּפ עכעלטע יד טלָאצַאב אי סעּפע טָאה

 ,עטרַאװקעגסױא ןַא ,עטכיילבעגסיוא ןַא ,ענעדיי ַא ןעמוקעגניירַא זיא
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 יז ,ךיֹוב ןפיוא ךוטרַאפ ַא ,ּפָאק ןרעביא ל?כיט-ןודנַארּפ קירילָאק ַא טימ

 .רָאטקַָאד םעד ןעז ןייג דובכל ?טצוּפעגסיוא, לסיב ַא זיא סע יוװ ךיז טָאה

 טרךיפעגניירַא .עטקיניירעגסיוא עלעסיב ַא םיוק ,רעדניק ייווצ טייז רעד ייב
 ןַא טימ ןגָאלשעג זיא עטייווצ סָאד ,ךעלסיפ עמורק טָאה סנייא .רָאטקָאד םוצ

 עצרַאװש ,ךעלמינּפ ענייש רעדניק עדייב ייב ,לּפעק ןפיוא ץכעטישסיוא

 :ןביוהעגנָא טָאה ענעדיי יד .ןגיוא עכעליירפ ,עקידרעייפ

 -לעפ ַא זיא ןַאמ ןיימ .רעדניק עכעלטע בָאה ךיא ,רָאטקַאד ןוא רַאה --

 טייג ,קנַארק רע זיא ןכָאװ עכעלטע ןיוש ,רחוס-רעדעל םעד הירזע ייב רעדניש
 ןזָאלבוצפיוא סָאװ טימ ָאטשינ זיא בוטש ןיא .לצַארטַאמ ןופ ּפָארַא טשינ
 -ונעג רע טָאה .טיורב עטיּפ ַא ןפיוק וצ סָאװ טימ אטשינ ,ּפָאט-רעייפ םעד
 טפיקרַאפ ,רעקיגיוא-ייא רעד ?יַאמזיא םיא טָאה ,לעפ טימ ןעלדנַאה ןעמ
 ןעלדנַאה ןעמונעג רע טָאה .הטורּפ עדעי ןריולרַאפ רע טָאה ,ןלעפ ענעסירעצ
 ןעמוקעג ןיב ךיא .ןענעקירט רעמינורב יד ,ןגער ןייק טשינ טייג ,רעסַאװ טימ
 טשיִנ בָאה ךיא .רעדניק ייווצ עניימ ןלייה לֶאֹז רע ,רָאטקָאד ןוא רַאה םוצ
 םעד ןזָאלבוצפיוא ןליוק ?סיבַא ןפיוק הרַאד ךיא ,הטורּפ עקירעביא ןייק
 ...ייט לסיב ַא רַאפ רעטעלב ענירנ ,ּפָאט-רעייפ

 טעוו רע זַא ,טסואוועג ךעליירג ןיוש טָאה רע .טלכיימשעג טָאה ?לאומש
 פסיבא ןבעגלעװַא טעװ רע ןוא ןענעק טעװ רע לפיוו ףיוא רעדניק יד ןלייה
 .זיּפש סעּפע ןפיוק ןענעק וצ ,ענעדיי רעד טלעג

 ,ּפָאק ןפיוא עלעטיה ץרַאװש ןיילק ַא ,דרָאב רעצרַאװש ַא טימ דיי ַא
 .עיִאבַא עטקילפעצ ַא בייל ןפיוא ,ןלַאדנַאס ענעטָארטעגסיױא סיפ יד ףיוא
 ןיא ךיז ייב געט ענעצנַאג טציז ,דימשדלָאג ַא זיא רע .רעקידלכיימש ַא
 בייוו ןייז סנרפמ זיא סע יװ ןענעק וצ ידכ ,סױרַא ןגיוא יד ךיז טמענ ,למערק
 ,ןעמעטָא טשינ ןעק רע ,טייז רעקניל רעד ייב םיא טכעטש סע .ועדניק יד טימ
 .ןקיטייוו ןוא ןעגננומעלק טָאה ,טסוה רע

 סע ,ןסע טשינ ןעק ,טנייוו ןּוא טדער יז ,יורפ עשיבַארַא עטרעיײלשרַאפ ַא
 םעד ייכ טציז ןַאמ רעד ,רערַאד ןוא רערַאד טרעוו יז ,בייל ןיא ריא טנערב
 טּפו! ןיא טרעכיור ,געט ענעצנַאג טרָאד טציז רע ,זיוה-ייט ןיא ילַא ןבָארו
 .רעדניק עטּפָאכ ַא -- בוטש ןיא ,רעלעק ןיא ,רעייש ןיא טעװערָאה יז .ייט
 -יילפ ,ערעקיד ,ערענעש ,ריא ןופ ערעגניי --- רעבייוו ייווצ ךָאנ ָאד ןענעז סע
 םעד ןוא ּפוז יד ,טיורב סעטיּפ יד ייז ןסע ,גָאװ ןוא בייל ךס ַא טימ עקיש
 ןליפא ןטסַאפ ייז .ףיוא ייז ןסע שיילפ-ןסּפעש עצנַאג סָאד וליפא ,סוקסוק
 עלַא ןעוו ,ןַאדַאמַאר בוט-םוי רעשיבַארַא רעד) געטךןַאדַאמַאר יד ןיא טשינ
 (גנַאגרעטנוא-ןענוז זיב גנַאנפיוא-ןענוז ןופ טייצ שדוח ַא ןטסַאפ רענַאדעמכַאמ
 רעד .ףיונוצ טכערב יז ,טשינ ןעק יז .ןטעברַא רעווש זומ ,ַאמיטַאפ ,,יז ןוא
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 ןיא ,ךייב ריא ןיא ץלַא .רעמ טשינ יז ףרַאד רע .תונמחר ןייק טינ טָאה ןַאמ

 ַא בייל ןיא קינייועניא טסקַאװ סעּפע ,טליפ יז ןוא טנערב םירעדעג יד

 טימ יז טעוו רַאה ןוא רָאטקַאד רעד .ןטלַאהסיוא טשינ ןעק יז .היח א ,םירָאװ

 טסניד עטסמערָא יד ,ריא ףיוא רָאנ ,רעטוג ַא זיא ַאללַא .ןלייה ףליה סַאללַא

 רשפא טָאה יז .ןבָאה תונמחר טשינ רע ליוו ,דרע רעד ףיוא ּףשטנעמ עלַא ןופ

 ...ןרָאװעג קנַארק ,ןרָאװעג טלַא לענשדוצ ויא יז ,ןַאמ ןגעק טקידניזעג

 -ופר ךָאנ טלַא ןוא גנוי ,רעבייוו ןוא רענעמ ןעמולעג םיא וצ ןענעז ױזַא

 גנוזענעג ןבָאה טזומעג ןוא טַאהעג רע טָאה ןעמעלַא רַאפ גנוזענעג ןוא תוא

 ,טסיירט ןוא

 .ןעמוקַאב ביל ָאד םיא טָאה ןעמ

 ליוו הכרב .תוחוכ ענייז רַאפ טינ זיא סע זַא ,טסואוועג רעבָא טָאה רע

 וצ ןעוועג טוג טלָאװ םע זַא ,טרָאװ ַא ןלַאפ טזָאלעג וליפַא טָאה יז .ןייז ָאד

 טיירגעגוצ טשינ רעבָא זיא רע .זירַאּפ ןייק ןרָאפ ןוא ַאקנַאלבַאסַאק ןזָאלרַאפ

 ,םעד ףיוא ןייגנייא טשינ לָאמנייק טעװ ןוא

 א

 רעד .דנַאל םע.עי ןיא געט עלַא יו ,רערעטיול א גָאט א ןעוועג זיא סע

 ,לידהיהפ ןעוועג ןיא טפול יד .?דנקלָאוװ ןייא ןָא יולב ןעוועג זיא ?מיה

 -רעבליז ,ךעלנירג ןייז ןיא טגיוועג ךיִז טָאה םי רעד .ליק טשינ ,סייה וצ טשינ

 -רַאַכ ןופ ןפיש רעקילדנעצ ;ענַאטשעג ןענעז טרָאּפ םייב .ךַאלפ-?גיּפש ןעיולב

 -ןפַאה עשיבַארַא ןוא עשידיי ,ןפיש-טכַארפ ןוא ןפיש-סגירק ,רעדנעל ענעדייש

 -ַאכ ןופ טרָאּפ ןקיזיר םעד ןיא טקיטפעשאב ;שוועג ןענעז רעגערט ,רעטענרַא

 .ַאקנַאלבַאס

 יד ןיא ,סוינעווע ןוא ןסַאג יד ןיא ,ןקרַאטעג יד ןיא ,ךעלסעג יד ןיא

 ןופ רעכעל עטקַאהעגסיוא ןיא ןוא ןרעיוט יד ןיא ,ןניובסיוא יד ןופ ןעלקניוו

 דעגֵנֶא זיא טָאטש רעד ןאא םוטעמוא ,ךעלמערק רַאפ ןעניד סָאװ ,ןרעיומ יד

 .ןעיירשעג ןוא רענעט ײלרעלַא ףיוא לדנַאװ-לדנַאה ַא ןעגנַאג

 ,עדימ ,עטעטסַארכעצ ,רעבַארַא ןוא .ןדיי ןפעזעג ןענעז ןוז ןוא ביוטש ןיא

 רעייו ןופ האנה רעמערָא רעד ןופ ,גָאט ןופ טַאהעג האנה ןוא עכעלבליופ

 ענייז ןבירטעג ליופ ןוא ךעלעמַאּפ טָאה רעביירט-?זייא רעד .,ץנעטסיזקע

 -רעטנוא ייברעד ןוא "ענידעמ, רעד ןופ ךעלסענ יד ךרוד ןעלזייא עניירמוא

 -עמַאּפ טָאה רעביירט-למעק רעד .עידָאלעמ ענַאטַאנַאמ א ,לדנונינ ַא טמורבעו

 טָאה רע .טריפעג טָאה רע סָאװ ,ןעלמעק יד ייב טיירדעג ךיז ליופ ןוא ךעל

 -סױרַא טָאה רע .תויח עקידרעקיוה יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ןיילק רעייז ןעזענסיוא

 .ןגעוו-טייקילייווגנַאל ןופ טייקעג ןא טיורב קיטש ַא םעזוב ןופ טּפעלשעג
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 ןוא ָאד טייקיאור רעשיאָאטס ַא טימ ןסעועג ןענעז רעלטעב עדנילב
 ..ןטרַאו ייז סָאװ ףיוא טסואוועג טינ ןיילַא ןבָאה ייז .טרַאװעג ןוא ןטרָאד
 א .הנוק א ףיוא ןגיוא יד טקוקעגסיוא רעמערק יד בָאה ךעלמערק יד ןיא
 ןיא ןוטרַאפ ןעוועג ןוא רפס-הלבק א ןיא טקוקעגניירַא טָאה רעמערק רעשידיי
 -ַאמ ?פייפ ַא ףיוא טליּפשענ טָאה רעמערק רעשיבַארַא רעד ,ןטלעוו עכיוה יד
 ,רעדיוו ןוא רעדיוו עידָאלעמ יד קידנרזחרעביא ןוא ןָאטָאנ

 טנייײאווַאב ,ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ,ָאד ךיוא טָאה רַאטַאנעביא רָאטקָאד רעד
 ,ןרעמיצ ייווצ

 -טרַאו ןוא םַאנפיוא ,ךיק א רַאפ טנידעג טָאה רעמיצ עטשרע סָאד
 .ךיוא טָאה ןוא עקנַארק יד ןעמענוצפיוא -- עטייווצ סָאד .עקנַארק רַאפ לַאז
 | .םירישכמ עשיניצידעמ יד ןופ לייט ןסיורג ַא טָאהעג

 ןוא טנרעלעג טוג טָאה יז .עלוש רעד ןיא טנייה ןעוועג דָארג זיא הכרב
 םייהַא טגעלפ יז .רוטַארעטיל ןוא עטכישעג ,ךַארּפש ןיא ךיז טנכייצעגסיוא
 טנידַאב ,רָאטקָאד ןרַאפ ןטיירגוצ ץלַא ןעמונעג טָאה ןוא וצ-טכַאנרַאפ ןעמוק
 ,טרָא ןפיוא ןייז לָאז הריד רעד ןיא ץלַא זַא ןעזעג ןוא ןסע טכַאמעג ,םיא

 סעמַאמ עקנַארק עכעלטע ןעוועג רעטציא ןענעז רעמיצ ןטשרע םעניא
 לָאז רָאטקָאד רעד טרַאוװעג טשינ ןבָאה ייז .רענעמ ןוא ןעיורפ ,רעדניק םימ
 ךיילג ויא ,רעמיצ סרָאטקָאד םעד ןופ סױרַא זיא ץימע יוװ ױזַא רַאנ ,ןפור
 .ןעגנַאגעגניירַא טרָאד רענייא

 ,יורפ עשיבַארַא ןַא ןסעזעג זיא רעמיצ ןטשרע םעד ןופ לקניוו ַא ןיא
 ייב זיא םינּפ סָאד .עסייוו א ,עטכַאלּפ רעטיירב ַא טימ טליהרַאפ ןצנַאגניא
 -רעייפ ַא ןופ לייט ַא זיולב ןעזעגסױרַא טָאה ןעמ ,טרעיײלשרַאפ ןעוועג ריא
 לייט סָאד טָאה ,טנפעעג ךיז טָאה ריס ירד ןעוו לָאמ סעדעי .גיוא ץרַאוװש קיד
 טייקפרַאש טימ טקוקעג ,טרעטשינעג גיוא םענופ ?לרעייפ עלַאמש סָאד ,גיוא
 .טייקירעגיינ רעכעלקנערק ַא ןופ טנערבעג ןוא ריט רעד וצ

 -רַאפ ,עמערָא ןַא יו ןעזעגסיוא ןוא עטרַאטשרַאפ ַא ןסעועג זיא יז
 רעכלעוו ףיוא ?ענידעמ, רעד ןופ ענייא ,יורפ עשיבַארַא עליטש ,עטגָאלּפ
 : .םורַא טשינ וליפַא ךיז טקוק ןעמ

 -סיוא סע טָאה ױזַא .ןײגקעװַא ןפעװ עֶלַא זיב ,טרַאװעג קידלודעג טָאה יז
 ,רָאטקָאד םוצ ןײנוצנירַא ריט רעד וצ ןסירעג טשינ ךיז טָאה יז לייוו ,ןעזעג
 ןיוש ןגייווש םעניא ,טייקיאור רעשיאַאטס רעד ןיא ןסעועג ָאד ױזַא זיא יִז
 טָאה יז ןוא טקוקעגמוא טשינ ריא ףיוא ךיז טָאה רענייק .העש יירד רעביא
 ןױלב ,קילב ַא טימ ןעקנַאשַאב טשינ םענייק גיוא עלעקיטש םעד טימ
 .ריט רעד

 ,סעגר ןוא ןטונימ ןענורעגסיוא ןענעז סע
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 ירַאֿפ עשיבַארַא יד זיולב זיא ןבילבעג .סױרַא עֶלַא ןענעז ךעלדנע

 ,.יורפ עטרעיילש

 .טייקנייש רעלופ רעד ןיא ןעוועג זיא גָאט רעד

 םעד ןיא ןירַא טירט עקיטסַאה טימ רעטציא זיא יורפ עשיבַארַא יד

 | .רעמיצ ןטייווצ

 יד .טבױטרַאפ ןוא דימ ?סיב ַא ןיוש ןעוועג זיא רַאטַאנעביא לאומש

 ןעוועג זיא רע .ןלירבדןוז ןגָארטעג טָאה רע .טלטעיּפעג םיא ייב ןבָאה ןגיוא

 יַאב ןופ ןטונימ יד ןיא טורענּפָא ךיז רע טָאה ױזַא .ךוב ַא ןיא טפיטרַאפ

 .ןקַאזלַאב ןופ ןַאמָאר א טנעיילעג טָאה רע .ןרעדנַא ןכָאנ ןקנַארק ןייא ןטכַארט

 ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טשינ וליּפַא ןוא רעטעלב יד טרעטעלבעג טָאה רע

 רעירפ ןופ ןיוש טָאה רע .רעקידנעמוקניירַא רעד וצ טונימ רעטשרע רעד ןיא

 טוט סע סָאװ ;ןעגנוזעגסיוא ןרעוו טעוװ סָאװ ,ןומוּפ םעד טסואוועג סיוא

 ,ןייר טשינ זיא טיוה יד ואוו ;טרעטייא סע ואוו ןוא ;טנערב סע ואוו ןייוו

 ,םירוסי טימ טקינייּפ ךיוב רעד יוװ ןוא

 ערייב ןענעז רעטציא .ךעלגעװַאבמוא עגר ַא ןענַאטשעג זיא יורפ יד

 לופ ,ןניוא עקידרעייפ ,עצרַאוװש ,ענייש ,טקעדעגּפָא ריא ייב ןעוועג ןגיוא

 .ץייר ןוא רעייפ טימ ,טפַאשנגולק ןוא טייקננוי טימ

 .גנוסירגַאב ַא ןוטעג גָאז ַא שיבַארַא ןיא טָאה יז

 םעד ןביוהעגפיוא קיטסַאה טָאה רע ןוטעג רעטיצ ַא טָאה ?אומש

 .ךוב ןוט ּפָאק

 םיא ךיז טָאה סע .טלכיימשעצ ךיז רע טָאה עגר רעטשרע רעד ןיא

 ןרָאװג ָאד זיא גנַאלק רעכעלרעדנואוו רעטייוו ַאזַא סעּפע טכַאדעגסיוא

 .לטײּפמַארט ןרעבליז ַא ןוא טיילפ ַא ןופ ,רעבליז ןופ גנַאלק ַא ,טלַאשעגסיױא

 .ךעלקערש ןוא קידתודוס ,טייוו ןוא טנעָאנ ןופ גנַאלקּפָא ןַא סעּפע

 טָאה חומ ןיא .טקיאורַאב ךיז ןוא סעגר עכעלטע טכַארטַאב יז טָאה רע

 ױזַא זיא סע .רעמ טשינ ,טכודעגסיוא זיולב םיא טָאה סע : ןוטעג רעמַאה ַא

 סע ןוא ,עגר רעטשרע רעד ןיא גנַאלק ַא ףיוא לָאמַא טּפַאכ שטנעמ ַא יװ

 ןוא םולח ןשיווצ העש ַא ןיא ,ואוו-ץעגרע טָאה רע זַא ,סיוא םיא ךיז טכוד

 -רעדנואוו רענעי וצ קירוצ םיא טגנערב סָאד ןוא .גנַאלק םעד טרעהעג רָאװ

 ...העש רעכעל

 .סעגר עטלייצעג עטשרע יד ןיא זיולב ןעוועג זיא סָאד

 ןרעביא ןוטעג לקייק ַא רעטרעוו ןיא גנַאלק ַא רעדיוו ךיז טָאה דלַאב

 ןופ סטכעליהרַאפ סָאד ןעמונענּפָארַא טָאה יורפ עניילק יד ןוא .,רעמיִצ

 .םינּפ ריא

 סָאד טכַאמרַאפ קיטסַאה טָאה רע .ןוטעג לסיירט ַא ךיז טָאה ?אומש



 299 |ל י מ - ט נ י װ

 ןופ רעזעלגױוז יד ןעמונעגּפָארַא טָאה רע .טלעטשענגפיוא ךיז ןוא ךוב

 ,ןגיוא יד

 :שטּפעש ַא ןעמוקעגסױרַא ןיא סע רָאנ ,ןוט יירשעג ַא טלָאװעג טָאה רע

 . ..ַאקסומ ---

 ,לאומש ---

 .ןייז טשינ ןעק סע -- טגָאזעג רע טָאה -- ךעלגעמ טשינ זיא סע --

 -ַאסַאק ןיא ןיב ךיא זַא ,טסואוועג וטסָאה ױזַא יו ? ַאקסומ ,וד זיא סע

 ? ןענופענסיוא רימ וטסָאה ױזַא יוװ ? ַאקנַאלב

 ןרעטשינסיוא ןיוש רע טעוװ ,קנורט ַא טכוז רעקיטשרוד רעד ןעוו --

 בָאה ךיא .טשרוד ןופ סיוא טייג רע רעדייא ,רעסַאװ ןעניפעג וצ םורַא ץלַא
 ,ריד וצ ןעמוקעג ןיב ןוא ןענופעגסיוא

 ךיא .ןענַאד ןופ סױרַא ייג ,ךיד טעב ךיא .ןייז ָאד טשינ טסרָאט וד --

 ןעז טשינ ךיד רָאט ךיא ןוא ,ןעז וצ ךיד טכער ןייק טשינ בָאה

 .לאומש ,ןעז ךימ טסליוו וד רעבָא ---

 ןכלעוו ייב ,שיט םייב ןכַאלפ-טנַאה עדייב טימ ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה רע

 טָאה ױזַא .ןלַאפמוא טעוװ רע זַא ,טאהעג ארומ טָאה רע .ןענַאטשעג זיא רע

 ,טכודעגסיוא םיא ךיז

 ַא ןיב ךיא .ןדייב ןדנוא ףיוא קילגמוא ןַא טסגנערב וד ,ַאקסומ ---

 ,גנוניימ רערעדנַא זיא סע רעכלעוו טימ ןעמוקעגנ טסיב וד ביוא .ָאד רָאטקָאד
 ,רעטציא ןיוש ,רעמיצ סָאד ןזָאלרַאפ וצ ךיד ךיא טעב

 .ןטבילעג ןיימ וצ ןוא רָאטקָאד ַא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא --
 ,ריא וצ רעטנעענ טירש ַא טכַאמענ טָאה רע

 ןבילבעג זיא יז .עיַאבַא עניירמוא יד ךיז ןופ ןפרָאװענּפָארַא טָאה יז
 רעקנַאלש ַא ןיא רוניפ ריא טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,דיילק ַא ןיא ןעייטש
 דייז ןופ ןעוועג זיא דיילק סָאר .טייקשימטיר רעזעיצַארג ןוא טייקידוועגיוב
 וצפיורא זיב עילַאװכ עקידייז ַא יו ןניוצעג ךיז טָאה סע .יולב-לקנוט ןוא
 .זדלַאה ריא וצ

 ...עגר עקיצנייא ןייא

 .טייקנייש ריא ןופ ןרָאװעג טפילברַאפ זיא רע

 .לאומש -- -- 

 הנותח בָאה ךיא זַא ,טסייוו וד .ַאקסומ ,ןרעה טשינרָאג רָאט ךיא ---
 .טַאהעג

 ? ַאנַאמַא חכרב טימ --
 .ָאי --
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 ַא ,ליּפש רעשְלַאפ ַא ןעוועג זיא סע .,טרַאנעגסױא ךיד טָאה יז --

 .ליּפש-ןעגנַאלש
 ' .ןיינ -יי-+

 .לאומש ,ןענעקייל טשינ סָאד טסרָאט ---

 .ךעלקילג ןענעז רימ ןוא ,ךעלרע זיא יז ---

 ! שיגנַאלש ןוא שלַאפ ,ערטיכ זיא יז ,ךיד טשינ טניימ יז ---

 .ןדער וצ ױזַא טכער ןייק טשינ טסָאה וד .בייוו ןיימ זיא יז ---

 .טכער יד בָאה ךיא .בייוו ןוא ןַאמ ןעוועג טשרעוצ ןענעז רימ ---

 טכַאנ ַא ,ץייר ןוא ןברַאפ ןופ שינעדנעלברַאפ ַא זיולב ןעוועג ---

 .גנוסעגרַאפ ןּופ

 ! לאומש ,ןיינ ---

 .ןדעמכַא טימ קעװַא ךָאד טסיב וד ---

 ןוא דלַאװעג ןעװעג ןיא סע .טלָאװעג ױזַא טָאה ?ווייט רעד --

 .טייקילייה

 ןקָארשעג ךיז טָאה רע .רעטצנעפ םוצ וצ טירט עכעלעמַאּפ טימ זיא רע

 .טפַאשביל ןוא סַאה טימ לופ ןעוועג זיא סע .םינּפ סַאקסומ ןיא ןקוק וצ

 רעד ןעוו ,טונימ ַא ןיא רעטָאפ ןייד ןופ קעװַא וטסיב סָאװרַאפ --

 ? ןפָא ןגעלעג זיא קילגמוא

  .טזומעג בָאה ךיא --

 קילגמוא ,זיוה סרעטָאפ ןייד טמעשרַאפ טסָאה וד ןַא ,וטסייוו ---

 | ? טכַארבעג

 .קידפוש ןעוועג ךיוא טסיב וד רעבָא .סייוו ךיא --

 ...4 ךיא --

 .רערעדנַא רעד טימ טלטייקעג ךיז טָאה הביס ןייא ,וד ,ָאי ---

 ? טסבעל וד זַא ,טסייוו רעטָאפ ןייד ---

 .ןעמוקקירוצ טינ םיא וצ ןעק ךיא זַא ןוא ,בעל ךיא זַא ,טסייוו רע ,ָאי ---

 ? טסיב וד ואוו ןסיוו ןזָאל טשינ םיא ןוא ןטרַאװ וטסנעמ ױזַא יו ---

 .םעד רַאפ טייצ ָאד זיא סע --

 ? דעמכַא ןוא --

 .זעפ טָאטש רעד ןיא זיא רע ---

 רעמכַא רעבָא .ַאקסומ ,ןכַאז ענייד ןיא ןשימ טשינ ךיז ליוו ךיא ---

 רָאי עכעלטע טימ ריד ךָאנ ןעמוקעג ויא רע .,רעטרעשַאב ןייד ךָאד זיא

 גורק יד זױא ךעלדנע ;טגָאזעג וטסלָאװ יו .ןעמוקעג זיא רע רעבָא .רעטעּפש

 ,ביל םיא טסָאה וד .ןבָאה הנותח םיא טימ טפרַאד וד .לַאווק םוצ ןעמוקעג

 .םיא טימ ןביילב טספרַאד וד
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 ,רעקיטסַאה ַא ןוא רעגניז ַא ,רעדליוו ַא ןוא רעמיורט ַא זיא דעמכַא --

 ןעמוקעג טנוװַא םענעי ןיא זיא רע ,דליוו ןוא טנכעראבמוא זיא טירש ןייז

 ןוא הדועס סרעטָאפ ןיימ ןופ טסואוורעד ךיז טָאה רע .זיוה ןיא זדנוא וצ

 זיא רע .ןעמענוצ ךימ טקרעמַאבמוא ןענעק טעוװ רע ,רשוכה-תעש ַא זיא סע

 ךיא רעבָא .טפַאשביל ןייז טימ טקיניײּפרַאפ ךימ ,רעדליוו ַא יוװ ןעמוקעג

 -ורב רעמערָא ןיימ .ןעמוקעג זיא קילגמוא סָאד .ךיז ןופ ןבירטעג םיא בָאה

 .ןעמַאלפ יד ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ זיא רעד

 רַאפ זַא ,ךָאד טסייו וד .ריד ךָאנ ןעמוקעג זיא רע .ךָאד טסעז --

 -קירוצ זיא רע .ןייּפ ןוא םירוסי טימ ןלָאצַאב שטנעמ רעד זומ דיירפ רעדעי

 טָאה טָאג .ריד וצ טפַאשביל ןייז טימ ןוא ןליוו ןטוג ןייז טימ ןעמוקעג

 ,טלָאװעג ױזַא

 ןופ טנַאה יד ןעוועג זיא סע .טלָאװעג ױזַא טָאה טָאג טשינ ,ןיינ ---

 סלוייט םעד ןפורעגסיורַא לָאמ עלַא בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו וד .לווייט

 .טרַאנעגּפָא ןרָאװעג לָאמ סעדעי ןיב ךיא לייוו ,רַאמרעד ןפלעה וצ רימ חוכ

 .רימ ףיוא טקוקענמוא ךיז קיניײיו טָאה הַאללַא

 זיא סע זַא ,ןעועג טָאה רע .קיאורמוא קידארומ ןרָאװעג זיא לאומש
 טעוו ןוא םיא וצ רעטציא ןעמוקעג זיא יז .לווייט ןרַאפ ליּפש א תמאב

 .ויוה ןיא ָאטשינ זיא הכרב סָאװ ,םוג ךָאנ .תורצ עטנערבעג ןכַאמנָא

 ַא טימ ןוא טסעפ ןדער ןעמונעג רע טָאה -- אקסומ ,סיוא רעה ---

 ןַאמ ןענעז חכרב ןוא ךיא .ןייז טשינ זיוה ןיא רימ ייב טסנעק וד -- סולשַאב

 לעוו ךיא .טקיליװַאב ןשטנעמ ןופ ,טקיליװַאב טָאג ןופ ךעלצעזעג ,בייוו ןוא

 ףיוא ןטיינ טשינ ךיס טסנעק וד  תורשּפ םוש ןייק ףיוא ןייגנייא טשינ

 ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ןרעה טשינ וליפַא ליוו ךיא .טירש זיא סע ןכלעוו
 זיא סע .זיוה סרעטָאפ ןייד ןופ ןעמונעגוצ ךיד טָאה דעמכַא טניז ,ריד טימ

 ,םעד טימ ןוט וצ טשינרָאג בָאה ךיא רעבָא ,גנובעלרעביא עשיגַארט ַא

 .לאומש ,םעד טימ ןוט וצ ָאי טסָאה וד ---

 ַא ןעוועג זיא סע .ןע עג טשינ לָאמנייק ךיז ןבָאה רימ {ַאקסומ --- |

 םעניא ןריגיריד סָאװ ,ןלַאפוצ ןענַאילימ יד ןופ רענייא ,לַאפוצ רעזיולב

 םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טשינ עדייב ןענעז ריס .ןבעל ןכעלשטנעמ

 ןיימ ןייז ?חומ רימ טסעוװ .טציא ןיוש ,ןענַאד ןופ קעװַא טזומ וד .לַאפוצ

 וד .,טייקכעלטניירפטסַאג עטכעװשרַאפ ןיימס גנולדנַאה עלעדייא טשינ

 / !ןייג טזומ

 ןיטעג בָאה ךיא .ביל ךיד בָאה ךיא ןוא ,לאומש ,ביל ךימ טסָאה וד --

 ןרעהעג טשינ ןַאמ ןייק וצ ,ןבעל ןצנַאג ןיימ ןרירַאב וצ טשינ ןַאמ ןייק רדנ ַא
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 ןַאמ ןייק וצ ,ןבעל ןצנַאג ןיימ ןרַאג טשינ ןַאמ ןייק וצ ,ןבעֿל ןצנאג ןיימ

 ...ריד וצ זיולב ,ןבעל ןצנַאג ןיימ ןעקנעב טשינ

 .ּפָאק ןיא ןעלדניווש ןעמונעג םיא טָאה סע .טרעטיצעגפיוא טָאה רע

 ףייר ַא יו ,ןקָאטייװ טימ טליפעגנָא ןרָאװעג ּפָאק רעד םיא זיא קערש רַאפ

 .ןצַאלּפ םוצ טיירג ,קינייװעניא טיירדעג ךיז טלָאװ

 ! טשנ טסרָאט וד ,ַאקסומ ---

 ןייא ךָאנ לי ךױא .?אומש ,ביל ךימ טסָאה וד יצ ,רימ רעטטנע ---

 .ןרעה סָאד לָאמ

 ףיוא ןהכרב טימ ןדנוברַאפ ןיב ךיא .ןרעפטנע טשינ ריד ןעק ךיא --

 | .ןבעל ןצנַאג םעד

 ןיא בָאה ךיא .ביל ךיד טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד ןיב ךיא ,לאומש --

 ןוא ,ןבָאה ךיד לעװ ךיא זַא ,טכַארטעג ,טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,ביוהנָא

 -טנעעג טשינ רימ טָאה הַאללַא .ןביולג רעזדנוא וצ ןיינרעביא טסעוװ וד זַא

 ייװַאב טשינ טָאה רע זַא ,סיוא טזייוו .ןבעגעג טשינ רימ ןכייצ ןייק ,טרעפ

 "םוא טכַארבעג ךָאד טָאה רע .הנתמ עסיורג ןיימ ,טיילטיירג ןיימ טקיכ

 .ןייּפ ןוא קילג

 ! ןרעה טשינ סָאד ?יוו ךיא ---

 עלַא עניימ טימ ,בייל ןיימ טימ טיירג ןיב ךיא !ןרעה טזומ וד --

 םירוסי עניימ טימ ,םוטכייר ןיימ טימ ,המשנ ןיימ טימ ,ןעגנוטסולג עשיררע

 ןייגוצרעביא ,ןבעל ןוא בייל ןיימ םורַא טלגניר סָאװ ,ץלַא טימ ,ןדייל ןוא

 | .ןביולג ןייד וצ

 ןעגנַאגרעביא יד ןיא טשינ בילג ךיא !שירַאנ ןיא סע !ַאקסומ ---

 -וקעג ןיב ךיא טניז ,טשינ לָאמנייק בָאה ךיא .ןרעדנַא ןַא וצ ןבולג ןייא ןופ

 טנַאװ ןייק טלעטשעג טשינ ,םעד ןגעוו טכַארטעג לכש ןרעטיול ןיימ וצ ןעמ

 -למ ןריפ טָאג ןיימ טשינ ןוא טָאג ןייד טשינ .עיגילער ןוא ןשטנעמ ןשיווצ

 ,רענייװ ןופ רעדָא ,המשנ ןיימ ןופ טייקיטשינ רעד רעביא ךיז ןשיווצ תומח

 ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיב ךיא .ריד ןופ רעדָא רימ ןופ םישעמ יד רעביא יצ

 ףיט ןיב ךיא .םישעמ עכעלטעג ןיא ןעלפייווצ רעדָא ןײטשַאב ןופ שטנעמ ןייק

 רעד לייו ,שטנעמ ןופ טייקסטוג רעד ןיא ןביולג טימ לופ ןוא זעיגילער

 ןשטנעמ ַא ןופ טייקנייש יד .טלַאטשעג סטָאג ןיא ןפַאשַאב זיא ןיילַא שטנעמ

 ןיב ךיא ןוא ,ןעלמיה יד וצ ןבייהפיוא ךימ ןענעק םישעמ עטוג ענייז ןוא

 ןיא דיי ַא ןופ רעיורט רעד .ןייוועג ַא ןיא ןוא טעבעג .ַא ןיא ןייגרַאפ וצ טיירג

 ,טפַאלשרַאפ ַא ןופ ןייוועג סָאד ;ףליה ךָאנ הליפת ןייז ,טיײקנגָאלשרעד ןייז |

 וצ ףיוא רימ טבייה ,ןרעיוא עניימ ןיא ןיירַא ךיז טסייר סָאװ ,דניק קנַארק

 .טָאו
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 -רַאפ ַא ןיא ןייטש רעד ןיב ךיא .םענייק טשינ בָאה ךיא ,לאומש ---

 -עג לָאמ עֶלַא ויא רע ?ייוו ,רעטָאפ ןיימ טזָאלרַאפ בָאה ךיא .דלעפ ןטלָאש

 ריד ֹוצ ןעמוקעג ןיב ןוא טזָאלרַאפ ךיא בָאה ןעמעלַא .טנכערעגסיוא ןעוו

 .טשינ ךימ ביירטרַאפ ,ףליה ךָאנ

 ןעזעגסיוא טָאה יז .ןרערט טימ טְליִפעגנָא ןרָאװעג ןענעז ןגיוא ערייא

 רעדיילפ עריא ןופ ץנַאנעלע יד .טײקטרַאצ ןיא ךייר ,טייקלדייא ןיא ךייר |

 -רַאה ַא טימ ריא ןופ טמעטָאעג טָאה ץלַא ,עיַאבַא רעניירמוא רעד רעטנוא

 .יורפ ַא ןופ טלַאטשעג רעקידריוו ,שינָאמ

 ןעמונעגמורַא םיא טָאה סע .ןכערבנייא םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה לאומש
 יורפ עניילק עקידריוו עקיזָאד יד .תונמחר ןופ טשינ ,קיטייוו ןופ ?ליפעג ַא
 אזַא .ןײלַא טייקלדייא יד ןוא ץלָאטש רעד זיא יז .תונמחר ןייק טשינ ףרַאד

 טפַאשביל רעד רַאפ ןוא ללכ ןרַאפ ןייז בירקמ ךיז ןעק ,ַאקסומ יװ ,שטנעמ
 סָאװ ,יורפ עטרַאצ עניילק יד יו ,שטנעמ ַאזַא ,ןטבילעג ריא וצ ,ןַאמ םוצ
 לָאז רע זַא ,טעבעג ןוא ןייוועג טימ ?ופ ,ענעכָארבעצ ַא רעטציא ָאד טייטש

 .םישעמ עטסנעש יד ףיוא טיירג זיא ,ריא וצ ןרעקמוא ךיז

 .טעּפש וצ זיא ץלַא ,אקסומ ,טעּפש וצ ---

 ! לאומש ---

 ! טעּפש וצ ---

 -עג סע בָאה ךיא .טייקדנילב טימ ןגָאלשעג טסרעוו וד זַא ,סייוו ךיא --

 -סיוא טרעוו טכיל ןייד ,דנילב ןרעוו טסעוו וד .ןשטנעמ רעטרעדנוה ייב ןעז
 -טנלע ןייד ןיא ןזָאלרַאפ טשינ ךיד לעװ ךיא .ןצישַאב ךיד לעװ ךיא .ןשָאלעג
 -טרעשַאב טימ ןוא ץעגרע .ךימ טספרַאד וד .ןייּפ ןייד ןיא טשינ ןוא טייק
 ַא טימ ;ןליוו סלווייט םעד טימ רעדָא ,ןליוו סטָאג טימ ;טשינ רעדָא ,טייק
 -ַאזצ זדנוא טנַאה ַא טָאה, טייקטנכערעגסיוא טימ רעדָא ,לַאפוצ ןלַאטַאפ
 ...טריפעננעמ

 .ךעלגעמ --

 .ןעמַאזוצ ןייז ןלעוו רימ .ןיילַא תמא רעד זיא סע --

 | ! טשינ לָאמנייק ,ןייג ---

 טסעז .ןעקנַארעג ןוא דייר ענייד ןיא רעכיז ױזַא ןייז טשינ טסרָאט --
 ,טילב ןוא טסקַאו םיוב רעד .?רוג רעד ןיירַא ךיז טשימ םעלַא ןיא יו ךָאר
 ןעק ןעמ .םיא טעלג ןוא טקינייּפ ןוא םיא םורַא טלבריוו טניוו-םערוטש רעד
 לָאמַא םיא טעוװ טניוו-םערוטש רעד תוירזכא לפיוו ןסיוו טשינ לָאמנייק ךָאד
 ןוא רעכיז ןעוועג ךיוא לָאמעלַא ןיב ךיא ? רעכיז וטזיב סָאװרַאפ .ןוטּפָא
 .טלסיירטעצ ץלַא ןוא ןעמוקעג טסיב וד ,ךָאד טסעז ןוא טצישעג

 ...ךיא טשינ --
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 רעד ןעוועג טסיב וד ,םרוג רעד ןעוועג רָאג זיא דעמכַא ! וד ,ָאי ---

 טניז ,ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ןליפַא טשינ ךימ טסגנערפ וד .רעריפסיוא

 סרעטָאפ ןיימ ןופ ןסירעגקעװַא ךימ טָאה דעמכַא ןעוו ,טנוװַא ןזייב םענעי

 ? ןבעל סרעדורב ןיימ ןופ ףוס ַא טכַאמעג ןבָאה ןעמַאלפ יד ןוא זיוה

 .ןסיוו טשינ ליוו ךיא ---

 בָאה ךיא יוזא יװ ,ןדעמכַא טימ זיא סָאװ ,ןסיוו טשינ ךיוא טסליוו ---

 ? טייקדנילב ןייד ןוא ַאקנַאלבַאסַאק ןיא טסיב וד זַא ,טסואוורעד ךיז

 ! ןסיוו טשינ ליוװו דיא ---

 ?ןעמוקענמוא זיא ףוסוי סָאװרַאפ וטסייוו ---

 .+.םייקיטכיזרַאפמוא ,רעייפ ַא ,קילגמוא ןַא --

 .ןעלבכיימש טוואורּפעג טָאה יז

 .ףָארטש ןוא דניז ,דניז ןוא ףָארטש ---

 ! םעד ןיא טשינ ביולג ךיא ---

 טסעװ וד .ַאקנַאלבַאסַאק ןיא טייצ ַא רַאפ ביילב ךיא ,לאומש --

 .ןפרַאד ךימ

 ! טינ לָאמניײק .ןעז טשינ לָאמנייק ךיד לעוו ךיא ---

 יד ןוא טדער גנוצ יד .לפייווצ ןוא קערש טגיל טייקרעכיז ןייד ןיא --

 .דייר יד ּפִא ןענעקייל ןוא ךיז ןרעטנָאלּפ ןעקנַאדעג

 ! טשינ לָאמנייק .ןעז טשינ לָאמניײק ךיד לע ךיא ,ַאקסומ ---

 רימ ןופ טסכַארט ור .טסנקייל וד ןוא ביל ךימ טסָאה וד ,לאומש ---

 ...טסנקייל ןוא

 ַא ןעוועג זיא ץלַא .ַאקסומ ,ןעעזעג טשינ לָאמנייק ךיד בָאה ךיא --

 | ...לַאפוצ רעזיולב



 לטיּפאק רעטנצכעז

 ןיד תיכ ןופ גוטש רעד ןיא

 -עניא טעמושזעג ןבָאה ןגילפ ,ןוז יד טנערבעג טָאה רעטצנעפ יד ןיא

 .ןסיורד םוצ ןסירעג ךיז ןוא ןביוש יד רעביא קיניײוו

 .ןייוועג ןוא רעטכעלעג טימ טעשזריהעצ ךיז ?זייא ןא טָאה ?סעג ןיא

 .תורוחס ענייז ןפורעגסיוא לוק קירעזייה א טימ טָאה רחוס-םימשב א

 -עדיינש-םירעדעג ,ןקיטייווךיוב !ןתאלוח עלא רַאפ רעצכעטיירפ ---

 ,שינעלדניװשיּפָאק ,שינעכערב-ינק !שינעיירד-עקשיק ,שינעמעלק-ןּפיר ,שינ
 !שינעּפַאלק-ץרַאה ןוא שינעמירקיזדלאה

 טפַאגעג ןייֵלַא טָאה רע .טורעגּפָא עלעגר .ַא ךיז טָאה רחוס-םימשב רעד

 טימ ןפורענסיוא ןוא ןעגנוזעגסיוא ָאד טָאה רע סָאװ ,ןתאלוח ערעטיב יד ןופ

 וצ טלייאעג רעבירעד ךיז רע טָאה ,שינעגָאזנַא-חרושב ןוא טייקטכייל ַאזַא

 :סכעליירפ ןוא סטוג סעּפע טימ ןטכיררַאפ

 תוחיר יד סױרַא ןביג סָאװ ,טלעוו רעד ןיא ןעמופרַאּפ עטפעב יד --

 -ַאלג רעבייוו יד ןופ טיוה יד ןכַאמ סָאװ ,ןצריוועג ןוא ןלייא ! ןדעדזנ ןופ

 רָאנ סָאװ ,םימשב ןוא ךעלעגענ !ניוא ןרַאפ קידהיחמ ןוא טעמַאס יװ קיט

 יול ךיא סָאװ ,קילג ןופ העש ַא זיא סע ! ןעניגרַאפ ךיז ןענעק סניסעצנירּפ

 ךייא גנערב ןוא ןריט ןוא רעטצנעפ ערעייא ייברַאפ ייג רחוס םימשב רעד

 עֶלַא רָאנ ,דעךג םעד זילב טשינ !טלעוו רענעי ןופ ּפָארַא ןדעדזנ םעד

 רעצכעטיירק ןוא ןליוא יד ןופ עטסעב סָאד !ןטייקרעטיול ןוא ןצכעקעמש

 ! ןעמופרַאּפ ןוא םימשב ןופ

 ןעוועג זיא רע .?סעג ןרעביא טּפעלשעג ךיז טָאה רעלדנעה-עימק ַא

 ,ךעלפעט ,תועבטמ טימ ,טעמרַאּפ ךעלקיטש ןוא ךעלדנייב טימ ןעגנַאהַאב

 פסעג םעניא תורוחס ענייז ןגירשעגסיוא טָאה רע .ךעלשעלפ ,ךעלטשרעב
 : ןיירַא
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 יד טימ ןעמענ סע טנעק ריא ! ךייא רַאפ סיוארָאפ טייג קילג סָאד ---

 רעד ףיוא טיירג תולזמ עֶלַא ךייא רַאפ ךיא בָאה טא !טנעה ענענייא

 ןופ טצישַאב ךעלקילג ןייז ריא טנעק תוטורּפ עטלייצעג רַאפ ןיולב ,טנַאה

 סָאד לייו ,קיאור ןפָאלש ןענעק טעוו ריא !עטוג-טשינ ןוא םידש עֶלַא

 -עּפשרַאפ ! טייל עזייב עלַא ןופ ןטיה ןוא סנּפָאקוצ ןייטש ךייא טעוװ קילג

 !ןײרַא טנַאה ןיא ךיילג ךייא טיג ןעמ סָאװ ,לזמ סָאד טשינ טקיט

 ןוא םיקידצ ירד ןגעלעג ןענעז סע ואוו טרָאד ,ליש רעטְלַא רעד ייב

 ןוא קירוצ ןֹרָאי ךס ַַא טימ טבעלעג ןבָאה סָאו יד ,םיפתומ-ילעב עסיורג

 טעשטּפעשעג ןוא ןדיי עדנילב ןסעזענ ןענעז ,ןבָארגאב ןרָאװעג ָאד ןענעז

 -עג ןופ טגָאועג ןוא טגָאזעג ןיוש ןבָאה ןּפיל ערעייז .םיליהת ןופ סיקוסּפ

 ןבָאה ןיילַא ייז ןוא טרעהעגוצ טשינ ייז וצ ךיז טָאה רענייק ,ןגעו טייהניואוו

 ,ןפיל ענעגייא ערעייז ןופ שטּפעש םעד טרעהעג טשינ וליפַא

 -עג טָאה ןעמ .ךָאקעג ןלופ ןיא ןעוועג זיא ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ַאללעמ יד

 תוחוכ עַלַא ,ןעגנול יד ןנירשעגסיוא ,ךיז טגָאיעג ,טּפעלשעג ,טעוװערָאה

 :ןטסעדניפ םעד ףיוא ןגָאלשוצסױרַא ידכ ,טעברַא רעד ןיא טנַאּפשעגניײא

 .ייט ןוא טיורב

 ןפרָאװרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,שיט םיייב ןסעזעג זיא רַאטַאנעביא לאומש

 ןטרעוװילגרַאפ ַא ןיא ןסעזעג זיא רע .ךעלשעלפ ,ךעלטכַאש .,ךעלריּפַאּפ טימ

 -ושז סָאד טשינ ,לסעג ןופ ןעיירשעג יד טרעהעג טשינ טָאה רע .דנַאטשוצ

 -רַאפ ןעוועג זיא רע .םעטָא םענעגייא ןייז טשינ וליפא ,ןגילפ יד ןופ ןעמ
 טריטסיזקע ןוא ָאד זיא רע יו ןעזעגסיוא טָאה סע .טבױטַאב ןוא טביוט

 ,רָאנ שרעדנַא ץעגרע זיא ןוא ָאד זיא רע ,טשינ

 ץשינ ןבָאה ןעקנַאדעג יד .טײקּפסעט ַא טימ טעברַאעג טָאה חומ רעד

 ןירַא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .רערעדנַא רעד ענייא ןגָאירעביא טנעקעג

 ןייק טַאהעג טשינ ןוא טקעעג ָאד ךיז טָאה טלעוו יד .סױרַא ןייק טשינ ןוא

 רעזייה ןעייר ייווצ ןבָאה ,ןבענרעד לסעג עדנילב ֿסָאד יװ ױזַא . גנַאגסיױא
 .גנַאגסיױוא ןייק טשינ

 ןעוועג .טבעלעג ָאד ןיוש טָאה רע זַא ,ןטכַארעגסױא םיא ךיז טָאה סע
 יד טלייחעג ,קירוצ תורוד ךס ַא טימ טבעלעג ָאד ,לוגלג רעדנַא ןַא ןיא ָאד
 ךיז טָאה רָאה ַא ,ןעועגסיוא ױזַא ךיוא טלָאמעד טָאה סע .ןשטנעמ עבלעז
 ,ןעשעג זיא טשינרָאג ? ןטייצ עלַא יד ןיא ןעשעג זיא סָאװ .טרערנעעג טשינ

 ןייז ָאד רעטייו טעוװ ןוא קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ ןעוועג ָאד זיא רע

 ? טייצ ןעד זיא סָאװ .רעטעּפש ןרָאי רעטרעדנוה טימ רשפא ,ןעוו טסייוו רעוו

 ךס .ךס ַא טימ ןייז ןענעק טעוװ ,קירוצ תורוד טימ ןייז טנעקעג טָאה סע

 שינעפעשַאב ןדעי רַאפ טיירגעגנָא ןענעז סָאװ םירוסי יד .רעטעּפש תורוד
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 ןעמ יו טוג ױזַא .ןרעדניל ןזָאל טשינ ךיז ןלעוװ ייז .ןרעדניל טשינ ןעמ ןעק

 -שימרוטש ןייז ןכערבנייא ,ןעמעלקנייא םיא ,םי םעד ןענאּפשנייא טינ ןעק
 -עלשטנעמ יד טשינ ןעמ ןעק ױזַא ,ןטייק טימ םיא ןעמױצמיױרַא ןוא טייק
 ,רעטרעדנוה םירוסי יד טימ ןעוועג ָאד ןיוש זיא רע ,ןרעטכיילרַאפ םירוסי עכ
 ַא ,טייג רוד ַא .ָאד רעדיוו טנייה ןיא ןױא קירוצ ןרָאי רעטנזיוט רשפא ןווא
 ...קיבייא ,קיבייא זיא טלעוו יד ןוא טמוק רוד

 .קידקיטייוו ןוא קיציּפש ,ּפמעט ןוא ליופ ןכָארקעג ןענעז ןעקנַאדעג יד

 יו ןעזעג טָאה רע .רעמיצ ןופ סױרַא קירוצ עלייוו ַא טימ זיא ַאקסומ
 סָאד טקעדרַאפ ,עטכַאלּפ רעניירמוא רעסייוו .ַא ןיא טליהעגנייא ךיז טָאה יז
 -ּבַאלּפ רעד רעטנוא .גיוא ןייא ןסיורד ןרַאפ טזָאלעגרעביא ,םינּפ ןטימ בייל
 ןוא ןסיברַאפ ,קירעיױרט ןוא ֹוייב ,טרַאצ ןוא טנַאגעלע ןעוועג יז זיא עט
 -ַאב ,ןסירעצ ,עטעדנואוורַאפ ַא טנַאּפשעגסױרַא טָאה יז .קידתונמחר רשפא
 | | .טקידייל

 ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה יז ױזַא יו טסואוורעד טשינ ךיז טָאה רע
 .טנַאּפשעגברוד טָאה יז ןקיטייוו ,םילוגליג לפיוו ןעגנַאגרעד טשינ ןוא רעייפ
 ןָאטעג גנַאב םעּפע םיא טָאה טציא .טייצ םישדח סקעז ןופ ךלהמ םעד ןיא
 סָאד ,עשידיי ַא ןרעוו טלָאװעג טָאה יז .ךיז ןיא ןביוטרַאפ ץלַא טלָאוװעג ןוא
 וצ ןייגרעביא לָאז רע טלָאװעג ךיוא טָאה יז ,ןברק רעשילרעטסיוא ןַא זיא
 ןוא ןעגנערב וצ טיירג ןעוועג יז זיא תונויסנ ןוא תונברק עלַא ,ןביולג ריא
 .ור ןייק טשינ טָאה ,קידהמשנ טרעטילּפשעצ זיא יז .ןוואורּפסױא

 ןוא ץייר רעד ,ןטָאש ריא .קעװַא טשינ רעבָא ,ןענַאד ןופ קעװַא זיא יז
 ןבילבעג ָאד --- ןייוועג טקיטשרעד ריא ןוא רעצ רעד ,דייר עריא ןופ גנַאלק
 ,םיא רעביא ןלַאפעג ןוא

 טביילב ,רדנ ןייק טשינ טכערב יז יוװ ַאזַא .רדנ ריא ןטלַאה טעװ יז
 ,םיוצ רעד ייב ןייטש

 סע טָאה עגר ַא .ןגיוא ענייז רַאפ טגיילעג ךיז טָאה קעלפ רעצרַאװש ַא
 רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ,לוטש רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .טרעיודעג
 -רירטסוליא ןַא ,ןלוטש עקידייל :רעמיצ ןטשרע םעד ןיא טקוקעגניירַא ,ריט
 -ירעצ ייווצ טימ םיא וצ טקוק ןוא טלַארּפעגפיױא ליד ןפיוא לַאנרושז רעט
 ַא ןופ ,ךעלפעש ייווצ ךיק רעד ףיוא ,ךעלטעלב עטקעלפרַאפדץרַאװש ,ענעס
 .ןגיוא עקירעגנוה טימ ץַאק-זיוה יד םיא ףיוא טקוק לקניוו

 .אטשינ טנייה ןענעז עלנַארק ןייק רעמ

 ,םיא ףיוא טלַאפ סָאװ לוע ןרעווש םעד ןופ טקירדרעד ןעוועג זיא רע
 רעד יוװ טָא ןוא ,ןייז סע טעוװ טלעטשעגרָאפ שרעדנַא ןצנַאגניא ךיז טָאה רע
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 ןייז טשינ טעוװ סע .רעטליונקרַאפ ןוא רעטלקיוװרַאפ ץלַא טרעזו רעטנָאלּפ

 ןייק טשינ -- ַאללעמ רעד ןיא ?סעג עדנילב סָאד יװ ,סױרַא געוו ןייק

 .סױרַא ןייק טשינ ןוא ןיירַא

 א לא
* 

 .גנומיטש רעכעלרעדנואוו ַא ןיא ןעוועג גָאט םעד ןיא זיא הכרב

 טָאה לוש ןיא סרערעל יד ןופ רענייא ןוא ,טנרעלעג טוג ךיז טָאה יז

 ןרעו וצ ןטייקכעלגעמ עלַא טָאה יז זַא ,טנעמילּפמַאק ַא טכַאמעג טנייה ריא

 םָאה יז ןוא ,ןעזסיוא םענייפ ַא טָאה ,רַאברעדנואוו טדער יז .ןיטַאקָאװדַא ןַא

 .ךַארּפש רעד וצ ןוא גנובעגצעזעג ,עטכישעג וצ גנוניינ ערעדנוזַאב ַא

 יז ןעװ :טגָאזעג ייברעד ןוא ןרידוטש ןסייהעג ריא טָאה רערעל רעד

 טלָאװ ,ןרידוטש זירַאּפ ןייק ,ךיירקנַארּפ ןייק ןרָאפ וצ טייקבעלגעמ ַא טָאה

 ָאד ןוא ָאקָארָאמ ןייק ןעמוקקירוצ םעדכָאנ ,טייל ַא ןסקַאװסיוא טנעקעג יז

 | .טרָא ןרעכיז ַא ןעמענרַאפ

 | ? ןוט ןענעק טשינ סָאד עלַאט יז לָאז סָאװרַאפ

 .ַאקנַאלבַאסַאק וליפא ןזָאלראפ וצ םעד ףיוא ןייגנייא ןזומ טעוװו לאומש

 ףרַאד סע .ןטעברַא ןענעק טשינ טעװ רע ?דנילב רע טרעוו רעמָאט

 .ןכיירגרעד סעּפע ןוא ןרידוטש וצ טייצ רָאי ןעצ רעביא ןעמענ ריא ךָאדז

 | .בייל ןרעביא ךרוד זיא רעטיצ ַא

 טכַארטרַאפ ךיז טָאה יז סָאװ טנייה לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע

 .דנילב ןרעוו עקַאט טעװ רע .ןבעל םלאומש ןיא גנַאגסױא ןלַאטַאפ םעד ףיוא

 -לייט ךיז טלעטשרַאפ רע .גָאט ןיא לָאמ רועיש ַא ןָא רעטציא סָאד טעז יז

 טגָארט רע ,ןקנַארק ַא ןטכַארטַאב ןופ ןטימניא טנעה יד טימ ןגיוא יד לָאמ

 זױא רע ואוו טסעגרַאפ ןוא לָאמלייט ךיז טכַארטרַאפ רע .רעזעלגדןוז גָאטייב

 "רַאפ יו טרעוו רע .טלָאמעד ,ןהכרב ,יז טשינ וליפא טעז רע .טלעוו רעד ןיא

 .טרעווילג

 .ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ןסַאג עכייר יד רעביא ןעגנַאגעג רעטציא זיא יז

 ךיז ןענעפע סע .רעביא ייז טיוב ןעמ ןוא ןסַאג עטלַא יד טדיינש ןעמ

 ןעמ ,ןרעטַאעט ךיז ןענעפע סע ;עקיטכיצ ןוא ענייש עכלעזַא ,רעזייה-עפַאק

 א ,זױהי-טסָאּפ סירג ַא טוב ןעמ ,טָאטש ןטימ ןיא ןטנעמונָאמ טלעטש

 .רענטרעג ןוא ןקרַאּפ טצנַאלפ ןעמ .לנַאב

 טנייפ סָאד טָאה יז .טפַאשגנע רעד ןיא ןעקניז יז זומ סָאװרַאפ

 רעד ןיא טבעלעג רָאי עלַא ,ַאללעמ ַא ןיא ןריובעג זיא יז לייוו עקַאט ,ןטרָאד
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 רעטציא ןיוש ןסירעגסױרַא ךיז יז טלָאװ ,ןייּפ ןוא טיונ רעטסכעלרעדיוש
 .ןעז טשינ ןּוא ןענעק טשינ סע ?ליוװ יז .ןטרָאד ןֹופ

 ןכיירגרעד ןעק רעדעי .ןעמעלַא רַאפ ןפָא טניל ןוא סיורג זיא טלעוו יד
 ,ןלעוו רָאנ זומ ןעמ .ןטייקניש עלַא ןוא טלעוװו רעד ןופ טייקסיורג יד
 .ןרילָאל ןוא ןברַאפ עֶלַא טימ עקַאט ,ןיילַא ןעמוק ןיוש סע טעוו טלָאמעד
 ןײטשַאב טעװ לאומש רעדָא .ָאד טפַאשגנע רעד ןיא ןייז טשינ רעמ ליוו יז
 עכייר ןוא עיינ יד ןיא ךיז ןצעזַאב ןוא טייקמערָא רעד ןופ ךיז ןסיײרוצסױרַא
 טרָאד טעוװ יז .זירַאּפ ןייק ןרָאפ ןזומ ריא טימ טעוװ רע רעדָא ,ןלַאטרַאווק
 | ,סעּפע ןרעוו ןוא ןרידוטש

 ןקיזיר ַא טכַאמעג ןוא טנרעלעג ךס ַא טייצ רעצרוק רעד ןיא טָאה יז
 .גנורּפש ַא ,רערעדנַא רעד וצ טלעוו קע ןייא ןופ יו זיא סע .גנורּפש

 -עמוא ?סיב ַא י יא ןוא חמשנ רעד ףיוא קידיירפ יא ןעוועג ריא זיא סע
 .רעיורט םעד ןבירטרַאפ ךיז ןיא טָאה יז .קירעיורט ןוא קיט

 קידנעגניז ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ןסָאג ענייש יד רעביא טנַאּפשעג טָאה יז
 ,ץלָאטש טימ ןוא

 .טלעוו עצנַאנ יד ןעמענוצנייא טיירנ ןעוועג זיא יז
 .רָאי ןצעביז ןופ רעטלע םעד טנַאּפשעגרעבירַא גנַאל טשינ טשרע
 .קיצנַאװצ ,ןצניינ ,טלַא רָאי ןצכַא ןרעוו טעוװ יז
 ,ךעלרעדנואוו זיא סע
 .לופא ,ןייש רָאג ,ןייש זיא יז זַא ,טגָאז ?אומש .קרַאטש ,טנוזעג זיא יז

 יפ ,גולק רעייז ,גולק זיא יז ןַא ,ךיוא טגָאז לאומש .ןַאקסומ ןופ רענעש
 .ןַאקסומ ןופ רעגילק

 זַא ,טגָאז רַאה ןוא רעקיטלעוועג ריא ,רעצישַאב ןוא ןַאמ ריא ,לאומש
 ,ןח ךס ַא רֶאג ,ךס ַא טָאה ,קידנצייר זיא יז

 ,ןעמענמורַא רעטציא טנעקעג יז טגָאװ טלעוװ עצנַאג יד
 -עג טלעוו עצנַאג יד טלָאװ ןעמענמורַא ןייא טימ ,םעטָא ןייא טימ ,ָאי

 .עריא ןעוו
 -ַאליפ ַא ויא לאומש .ךעלננעגרַאפ ךיוא זיא ץלַא .ןייש ךָאד זיא ץְלַא

 ,טָאג ןגעוו ןדייר ןעמענ גנולצולּפ ןוא ךיז ןצעזוצקעװַא ביל טָאה רע .ףָאז
 ,גנופַאשַאב ,טיוט ,ןבעל ,טלעוו

 -נַא ןופ טרעהעג ךיוא טָאה יז זַא ,טגָאזעג לָאמַא ריא טָאה עמַאמ יד
 .טייקכעלנעזרעּפ רעשידיי רעסיורג ַא ןופ פֶא טמַאטש לאומש ,רע זַא ,ערעד
 טָאה םושנדיי רענַאקָארַאמ סָאד סָאוװ ןטלַאטשעג עטלייצעג יד ןופ רענייא
 וצ טשינ ךיז טעמדיוו רע ןעוו ,טריפָאזָאליפ לאומש ךיוא .ןבעגעגסױרַא
 .רעדנואוו ןזיווַאב ךיוא טיבעג רעדנַא ןַא ףיוא רע טלָאװ ,ןיצידעמ
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 יַאּפ ןוא טירט עלענש טימ ,גנַאזעג ןוא דיירפ טימ טנַאּפשעג טָאה יז

 .עכעלעמ

 טָאה טָאטש יד .עגנוי ןוא עטֿפַא .ןדיי ןוא רעבַארַא טנגעגַאב טָאה יז

 "עג ךיו ןבָאה סעדייבעג יד ןטימניא .רעייפ ןוא רעבימפ טימ טיובעג ךיז

 ,רעפיוקרַאפםימשב ןוא רעגערט-רעסַאװ .ןעלמעק ןוא ךעלעזייא טּפעלש

 .תולוק ײלרעלַא ףיוא ןגירשעג ןוא טלדנַאהעג טָאה ןעמ .יײלרעלַא רעלטעב

 .טָאטש ןטימ ןופ ץַאלּפ םענייש ןסיורג םעד טנַאּפשעגרעבירַא טָאה יז

 יּפֶא טלעטשענפיוא טשרע טָאה ןעמ סָאװ ,ןקרַאּפ ןקיזיר םעד וצ ןעמוקענוצ

 "יילק ַא ךרוד .גנורעקלעפַאב רעסיורג רעצנַאג רעד ןופ ַאללעמ יד ,ןלייטוצ

 -כירעג רעד םימ ןחטעג עייוו ַא ריא ףיוא טָאה סע .ןײרַא יז זיא לריט םענ

 ,גנַאגסױא ןַא ןָא ןרָאי רעטרעדנוה ָאד ןיוש טלצרָאװ סָאװ ,טייקמערָא רעט

 .רעיורט ןוא רעצ ,ןייּפ ןוא טנלע .געווסיוא ןַא ןָא

 .בוטש ןיא ןעמוקעגנײרַא ןיא יז

 טשינ ןבָאה עקנַארק ןייק .ןעזעגנָא טשינ ךיז טָאה גנורעדנע םוש ןייק

 .םקיטרַאּפעגּפָא ןיוש רעכיז ייז טָאה לאומש .רעמיצ ןטשרע ןיא טרַאװעג

 .טסירגַאב ךיז ךעליירפ ,רעמיצ סלאומש ןיא ןיירַא זיא יז

 ןהכרב טקוקעגנָא טָאה רע .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רָאטקָאד רעד

 .ןקילב עטריוורַאפ טימ

 .קילב םעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז

 ! לאומש ---

 ? הכרב ,וד זיא סע ---

 .טרעטיצ עמיטש ןייד .ךיילב טזיב ,לאומש ,ויא סָאװ ---

 .טבעלעגרעביא סעּפע .טשינרָאג ---

 .ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה יז

 ? זיא סָאװ ,גָאז ---

 טוואורּפעג טָאה רע -- ןקערש טשינ ךיז טספרַאד .הכרב ,טשינרָאג ---

 .טבעלעגרעביא סעּפע זיולב --- ןעלכיימש

 טָאה רע .ןכַאלפ-טנַאה עריא ןיא ּפָאק ןייז ןעמונעג ,ןפָאלעגוצ ןזיא יז

 טעבעג ַא ,טסיירט וצ ,ןייוועג ַא וצ ,טעבעג ַא וצ יװ ,ןגיוא יד ןסירעגפיוא

 .ףליה ךָאנ

 ? ןעוועג ָאד טנייה רע זיא .טסגָאז וד יו טשינ זיא סע .ןיינ ---

 .ָאי ---

 ? רעוו ---

 ןעוועג זיא סע .טכירעגמוא ןעוועג זיא סע .ןגָאז וצ סָאד ריד רעווש ---

 .גָאט ןקינוז ַא ןיא ץילב ַא יו
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 ? ַאקסומ --
 .ָאי יי

 ןיא םינּפ ןופ ןפָאלעגּפָא זיא טולב עצנַאג סָאד .ןרָאװעג ךיילב זיא יז
 טמעשעג ךיז טָאה יז .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה יז .עגר רעקיצנייא ןַא
 .ןירַא םינּפ ןיא ןַאמ ריא ןקוק וצ

 יורפ עשיבַארַא עמערָא ןַא יו טעדיילקעג ןעמוקעגניירַא זיא יז --
 טרַאװעגרעביא ןוא טייצ העש עכעלטע עטרעײלשרַאפ ַא ןסעזעג ַא-וזַא ןוא
 .עקנַארק עלַא

 ? ןעמונעגפיוא יז טסָאה לאומש ,וד ןוא ---
 .יורפ עשיבַארַא עטרעיײלשרַאפ ַא רעמיצ ןיימ ןיא ןעמוקעגניירַא --

 ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טשינ ןליפא בָאה ךיא

 .טיור רעטנוצ ןרָאװעג רעטציא זיא םינַּפ סחכרב
 .לאומש ,ןבײרטסױרַא טפרַאדעג יז טסָאה --
 -עג ריא בָאה ךיא .טנעקעג טשינ ןוא ןוט טלָאװעג סע בָאה ךיא --

 טשינ זיא סע רעבָא ,ןגָאז וצ טָאה יז סָאװ ןרעה טלָאװעג טשינ ,ןייג ןסייה
 ,ךעלגעמ ןעוועג

 ? טלָאװעג יז טָאה סָאװ --

 יז .ןענַאװנופ טשינ וליפא סייוו ךיא .ץעגרע ןופ ןעמוקעג זיא יז ---
 ךיא .ןעננובעלרעביא עריא ןופ טשינ ,ךיז ןופ טלייצרעד טשינרָאג טָאה
 .. טרערעג ,ןזיווַאב ךיז טָאה יז .ןרעה טלָאוװעג טשינ בָאה

 ןבעל טשינ טעװ יז זַא ,ביל ךיד טָאה יז זַא ? לאומש ,סָאװ ןגעוו ---
 ,ריד ןָא

 רעטכָאט יד ,עצלָאטש ַא רעייז זיא יז .טדערעג יז טָאה ױזַא .,.ממח ---
 .טפַארק עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ךיז ןיא טָאה ןוא ,דיאַאס לַאמַאנ ןופ

 } ביל ךיד טָאה יז --

 --- ןַאללַא ייב ןוטעג רדנ ַא וליפא טָאה יז .ביל קרַאטש .הכרב ,ָאי --
 ןבָאה ביל טשינ ,ןַאמ ןרעדנַא ןייק ןרירּוצנָא טשינ -- טגָאועג יז טָאה ױזַא
 .ןרעדנַא ןייק וצ ןעקנעב טשינ ןוא ןרעדנַא ןייק

 ... ריד ֹוצ רָאנ --

 טקוקעגסױרַא ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .ןגיוושעג טָאה רע
 ,טעּפמיא ,געיעג ,ןבעל טימ לופ ןעוועג טרָאד זיא ץלַא ,לסעג ןקידלמוט םוצ
 רע זיולב .יירשעג ןוא המכח ,לפייווצ ןוא יירעראנעג ,שינעסייב ןוא שינעסייר
 | ,ךיז ןיא רענעגיוושרַאפ ַא ןעוועג זיא ןיילַא

 .ןרעפטנע טשינ ריד ןעק ךיא ,הכרב ---
 ? לאומש ,ביל יז טסָאה וד --
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 .ןגערפ וצ טשינ ךימ גונעג גולק טזיב וד ---

 שדקמ זרנוא טָאה ןעמ .ןדנוברַאפ ןענעז רימ ,בייוו ןייד ןיב ךיא -- -

 ר | .ביל ךיד בָאה ךיא .ןעוועג

 םעד טימ רענייא ןדנוברַאפ זיא ןבעל רעזדנוא זַא ,ךָאד טסייוו וד --

 .ןרעדנַא

 .טשינ סייוו ןוא אי סייוו ךיא ---

 וי .ריא וצ ןרעטנענרעד ךיז טזומענ .טקוקעגנָא יז טָאה רע

 ? טסלפייווצ וד ---
 א

 .ָאי ==

 ...הכרב --

| 

 .ןוא תורכיש ןופ לּפענ ַא טימ ןָּאלרַאפ ריא ייב ןעוועג ןענעז ןגיוא יד

 .רעיורט

 םנעקַאב ךיד בָאה ךיא ןעוו ,העש רעד ןופ .?אומש ,סיוא רעה . --

 "עג ןוא דיאַאס לַאמַאנ ןופ ןטרָאגױעמלַאּפ םעד ןיא ןגרָאמירפ םענעי

 ןענעז ,טנייה זיב רעדורב ןקנַארק ןיימ ןלייה זיוה ןיא זדנוא וצ ךיד טכַארב

 .ןבעל ןגנוי ןיימ ןיא ךלהמ רעסיורג ַא זיא סע .טייצ םישדח טכַא ןפָאלענּפָא

 ךיא .רָאי ןצעביז עניימ עַלַא יו רעמ טנרעלעג טייצ רעד ךרוד בָאה ךיא

 ןיא ףייר ,טייקכעלבייוו ןיא ףייר ,?כש ןיא ,ןײטשרַאפ ןיא ףייר ןרָאװענ ןיב

 | .ןכַאז ןעז

 -פיוא ןעמונעג ןוא טלכיימשעג רעדיוו טָאה רע -- הכרב ,ונ ,ונ --

 .םסנרע טיוט ױזַא ץלַא טינ םענ --- דייר עריא ןופ ןצנַאגניא ןכַאװ

 ןיא ,טרעווילגרַאפ ןעוועג רעטציא זיב ןיא רע ,טכַאוװעגפיוא טָאה רע

 .טײקּפמעט ַא חומ
| 

 "עג טייצ רעד ךרוד בָאה ךיא .טסנרע טיוט ץכַא ָאי םענ ךיא --

 ,טנרעלעג ךס ַא רעייז ,טנרעל

 ןכעליירפ ַא ןגָאלשנָא טלָאװעג טָאה רע -- !הכרב טנכייצעגסיוא = --

 .ןרעדנואוווַאב תמא ןַא ףיוא ךיד ףרַאד ןעמ --- ןָאט

 ץלַא רעטציא ייטשרַאפ ךיא .לאומש ,טקידנעעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא ---

 .שרעדנַא ץנַאג ,ריד וצ טּפַאשביל יד ןליפַא ,שרעדנַא

 ?וטסניימ סָאװ ---

 טשינ ךיז לעטש ךיא .קרַאטש רעייז ,?אומש ,ביל ךיד בָאה ךיא ---

 | .ריד ןָא ןבעל ןענעק לָאז ךיא זַא רָאפ

 .הכרב ,סע סייוו ךיא ---

 ...ַאקסומ רָאנ --
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 טסָאה .םוטעמוא ןירַא ךיז טסייר סָאװ טניווםערוטש ַא זיא יז ---

 ,ןסעגרַאפ יז לע ךיא .ןטלַאטשעג ייווצ טָאה יז זַא ,טגנָאזעג ןיילַא

 .טָאה דעמכַא רעד .ךָאד וטסעז טָא .ןסעגרַאפ טינ ןעמ ןעק ןַאקסומ ---

 זיא רע -- ןוא קירוצ רָאי עכעלטע טימ גרעב יד ןיא טננעגַאב טָאהעג יז

 .ריא וצ ןעמוקעגקירוצ

 -קנעב ,טולב סייה .םיגהנמ עשילַאט:עירָא ,ױזַא ךָאד זיא זדנוא ייב ---

 -םיוא עשיזיפ עטמיוצעגמוא ,ךעלרעּפרעק ןוא טסייג ןיא יײרערַאנעג ,טפַאש

 | - .ןעמיוצ טשינ ןעק ןעמ סָאװ טפַאשנדייל ַא ,ןכורב

 רַאֿפ ןטסָאמעגנָא זיא סָאד ןוא טנכײצַאב טוג רעטציא וטסָאה סָאד --

 קילייה ןטלַאה טעוװ יז .טשינ לָאמנייק .ןזָאלּפָא טשינ ךיד טעװ יז .ןַאקסומ

 רעביא ןייג ,תונברק ןעגנערב טעװ יז .קילייה רעייז ,ןַאללַא וצ רדנ ריא
 טעוו יז ןוא ןודלעפ ןוא גרעב עקידנכיירג-למיח רעביא ,סרעּפרעק עטיוט
 .ןפלעה ןענעק טשינ טסעוו .ריד טימ ןייז

 | ?טייוו ױזַא --
 -ענ טלַא וטויב ,זירַאּפ ןייק קעװַא טזיב וד .לאומש רעביל ןיימ ,ָאי ---

 -עג קינייװ טלָאמער טסָאה .רעטלע ןקיטנייה ןיימ .רָאי ןצעביז םורַא ןעוו

 טשינ ,יורפ ַא וצ עביל ןופ טסואוועג טשינ טסָאה ,םעֶלַא םעד ןופ טסואוו

 "יא וטזיב ןירַאּפ ןיא .ןטפַאשנדייל ןוא ןכורבסיוא עכעלשטנעמ ערעדנַא ןופ

 ,ןשטנעמ ערעדנַא ,ןטלעוו ערעדנַא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג טייצ רָאי ןעצ רעב

 .םיגהנמ ערעדנַא

 | | ...תמא ---

 רימ ןענעג ,ןברַאטש וצ טיירגנ רימ ןענעז ,ביל ןבָאה רימ זַא ,רימ ---

 יװַא .טפַאשביל רעד ןיא קידהמשנ ןוא ךעלרעּפרעק ךיז ןזיילוצפיוא טיירג

 טבעל יז .טרעטכינעגסיוא טשינ ךיז טָאה ַאקסומ .ךיא ןיב ױזַא ,ַאקסומ זיא

 ןופ טלעוװו ַא ,טלעוו ענעגייא ריא טָאה יז ןוא טײקיטלַאטשעג-ייוװצ ַא ןיא

 -נייק .טעטילַאער רעד וצ ןקוקּפָארַא טלָאװעג טשינ לָאמניײק טָאה יז .תומולח

 ,ריא םורַא ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז טלָאוװעג טשינרָאג לָאמ

 .טבעלעג טָאה יז .ערעייט ןיימ ,ץעועג רעשיגָאלָאכיסּפ ַא זיא סָאד--
 ןָאט וצ סָאר טָאה סָאװ רעבָא .טלעוו רענעסָאלשעגנייא-שיטעמרעה ַא ןיא
 | !ןעז טשינ רעמ יז לעוו ךיא ?רימ טימ

 יז !ןעז ָאי יז טסעװ וד !לאומש ,ריד טימ ןָאט וצ ךס ַא טָאה סע ---

 ןוא ןעניפעג ךיד טעוו יז .םוטעמוא ,ךעלעקניוו עלַא ןיא ןכוזפיוא ךיד טעוװ

 | !ןַאמ ריא ןייז טסעוו וד

 רעניילק רעד ןופ דייר יד ןופ םירוסי רַאפ טמעלקרַאפ םיא טָאה סע
 זַא ,טגָאז יז סָאװ תמא עקַאט זיא סע .בייוו ןייז ןרָאװעג זיא סָאװ ,לדיימ
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 "נַאג ןייז ךָאד טָאה רע .ָאד ךיֹו טוט סע סָאװ טשינרָאג טסייוו ,לאומש ,רע

 טכַארברַאפ רעטלע ןוא ןרָאי ןיא גנואוושפיוא ןייז ,טייקפייר ןוא טייקגנוי עצ

 סָאװ ,ןכַאז ןוא רעגייטש רעדנַא ןַא ,ןבעל רעדנַא ןַא ןעזעג ןוא זירַאּפ ןיא

 .ָאד-ַא-טָא טָא ןופ טייוו-ןטלעוו ןענעז

 טָאה ןעמ .טמַאלפעג טָאה טכיזעג ריא .טדערעג רעטייוו טָאה הכרב

 ןייק טשינ ךיז ןעק יז .לגנַארעג רערעטיב ַא ריא ןיא ןָא טייג סע זַא ,ןעזעג

 -עפָאה ןוא רעיורט ןשיווצ ןיילַא ךיז ןיא טקיליטרַאפ טרעוו יז .ןבעג הצע

 ,דיירפ --- ןוא רעצ ןשיווצ ,גנונ

 טשינרָאג רעמ ךיד לעװ ךיא .ןַאקסומ ןנעוו ןסיוו טשינרָאנ ?יוו ךיא --

 טעװ ,תמא םעד וטסעוו ןגָאז ןוא ,ןגָאז רימ טסעוװ וד סָאװ ץְלַא לייוו .ןגערפ

 .טרעקרַאפ ןעמוקסיורַא ןוא ןעמוקרָאפ ץיִלַא

 ,הכרב ,טסגָאז וד יו ןייז לָאז ---

 .ָאקָארַאמ ןוזָאלרַאפ ןלָאז רימ ליוװ ךיא ---

 ןיא קינייװעניא ץלַא .ןעגנַאלרַאפ סָאד טעװ יז זַא ,טסואוועג טָאה רע

 .ןָאט טשינ סָאד טעוװ רע .ןסירעגּפָא ךיז טָאה בייל

 .רימ ףיוא ןקריוו טוואורּפעג לָאמנייא ןיוש ךָאד טסָאה --

 זיא טנייה .שרעדנַא זיא טנייה ןוא שרעדנַא ןעוועג זיא טלָאמעד --

 רימ .ןבעגכָאנ ןזומ רימ וטסעוו טנייה .טיוט ןוא ןבעל ןופ עגַארפ ַא סע

 -ַאדנופ קעװַא זומ ךיא .ַאקנַאלבַאסַאק ןזָאלרַאפ םורַא געט עכעלטע ןיא ןלעוו

 .ֹוד ךיוא ןוא ןענ

 .ןענַאדנופ קעװַא טשינ ןעק ךיא .טשינ סע ןעל ךיא ---

 .ּפָא טשינ סָאד רימ גָאז ,לאומש ---

 סָאװ ,טסייו וד .?רוג ןייא .ןדנובעג זיא ןבעל רעזדנוא ,הכרב -

 .טכַארט ךיא

 .ןגיוא ענייד --

 תוחילש ַא זױא סע .רעטָאפ ןיימ וצ גָאזרַאפ םעד ןוא ,ןניוא עניימ ---

 .ןריפסיוא תוחילש יד לעוו ךיא ןוא רימ ףיוא ןרָאװעג טגנײלעגפױרַא

 ?תוחילש ַא ןגעוו ןוא ןגיױא ענייד ןלייה ןעמ ןעק טרָאד ,לאומש ---

 ,טייצ רעדנַא ןַא ןיא ןרָאװעג ןבענעגרעביא ריד זיא סע .ןכערב סע וטסנעק

 ןיא טנייה ,ןַאמ ןיימ ןעוועג טשינ ךָאנ טזיב ,ןדנעטשמוא ערעדנַא רעטנוא

 .שרעדנַא

 .ןניוא יד ןלייה טשינ רימ ןעמ ןעק זירַאּפ ןיא וליפַא .טשינ ןעק ךיא ---

 - ,ןגיוא עדייב רעביא עיצַארעּפָא ןַא רשפא ,םעד וצ האופר ןייק ָאטשינ זיא סע

 -עּפָא ַאזַא ןעגנילעג לָאז סע זַא ,םעד ןופ טייוו רעייז ךָאנ ןענעז רימ רעבָא
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 .ָאד ןביילב רָאנ יו רימ רַאפ געווסיוא רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא סע .עיצַאר

 !ןָאט טשינ סע לעוװ ךיא .ָאקָארַאמ ןזָאלרַאפ וצ טשינ ךימ גניוצ

 -ַאב א ,טיילטסעמ א ,טייקבראה ַא ןגעלעג רעטציא זיא לוק ןייז ןיא

 ןעזעגנייא סרעפטנע ענייז ןיא טָאה יז .טרָא ןופ ךיז ןריר וצ טשינ סולש

 :ענַארפ ןייא טימ ןוואורּפ ךָאנ טלָאװעג טָאה יז .סולשַאב ןטסעפ ןייז

 טשינ רעמ ךיא לע ,תמא ןלופ םעד רימ גָאז ,ןַאקסומ בילוצ סע זיא --
 !תמא ןלופ םעד ןגָאז רימ טזומ וד רָאנ ,ריד וצ ןייטשוצ

 וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו וד .ןרעפטנע וצ ריד רעווש --

 לע ךיַא .סהַאללעמ יד ןופ עכעלקילגמוא ןוא עקנַארק יד ןבעל ןיימ ןעמדיוו

 ןיימ .ןרָאא ךס ַא טבעלעג טרָאד בָאה ךיא .ךעלקילג ןייז טשינ זירַאּפ ןױא

 | .ָאד טניל גנונעפָאה ןיימ ןוא דיירפ

 | . . . ַאקסומ ןוא --

 .ןעז טשינ רעמ יז לעוװ ךיא ---

 .לאומש ,תמא רעד טשינ טגיל דייר יד ןיא --

 | .ןפלעה טשינ רימ ןעק ךיא ---

 ייו לידארומ םיא טָאה סע .ןרָאװעג ןגיוושרַאפ רעטציא ןענעז עדייב

 -ניוא ךיז טָאה רע .םיא בילוצ רעביא טגָארט יז סָאװ םירוסי יד רַאפ ןָאטעג

 -ַאּפ ןיא קעװַא ןוא ָאקָארַאמ ןזָאלרַאפ טשינ עקַאט ךָאד ןעק רע .טנשקעעג

 טעוו רע .םורַא ןרָאי ןיא רעדָא ןגרָאמ ,דנילב ןרעוו טרָאד טעוװ רע .זיר

 ,גולק זיא יז .ןכיילג ןייק ָאטשינ זיא ייז וצ סָאװ תורצ עכלעזַא ןייטשסיוא

 רעניילק רעד םורַא ךיוא ךיז ןעניּפש ןעקנַאדעג ענייז זַא טסייוו יז .הכרב

 .יורפ רעשיבַארַא

 טקירדעג ןוא ּפָאק ריא ןעמונענמורַא ןכַאלפ-טנַאה ענייז טימ טָאה רע

 ןכעלרעדנואוו םעד טּפַאזעננייא .רָאה עריא טשוקעג טָאה רע .טסורב ןייז וצ

 ןופ עיגרענע טימ טלדורּפש סע סָאװ ,יורפ רעטנוזעג רעניילק רעד ןופ חיר

 ןכיירגרעד ץְלַא טעװ יז .טייקפייר רעכעלבייוו ַאזַא ןוא ץייר ,ןליוו טימ ,ריא

 ןופ עגַארפ א זיא סע ,םיא טימ ןייז טשינ טעװ יז -- טכַארטעג רע טָאה =

 ףיוא ןעיורפ יד ןופ זיא יז .ליוו יז סָאװ ןריפסיוא טעוװ יז .געט עטקייצעג

 ןלעטשּפָא טשינ ךיז ןלעוװ ייז ןוא ןריפוצכרוד תוחילש ַא טגיל סע עכלעוו

 ריישרעטנוא רעד .ןעיורפ יד ןופ זיא ַאקסומ ךיוא .ןטייקירעווש ןייק רַאפ

 -,םישעמ עלַאער ןופ טלעוו רעד ןיא ךס ַא ןכיירגרעד ?ליוו הכרב סָאװ ,רָאנ זיא
 ליו יז .טלעוװ רענעגייא רעטמולחעגסיוא ןַא ןיא טבעל ,ַאקסומ ,ענעי ןוא
 -נַאפ רעד ןיא ייס ,ףושיכ ןיא ייס ,תומולח עריא ןעניּפשסיױא ןוא עביל רָאנ

 רעד וצ קעװַא טעוו חכרב .ןליוו ייז סָאװ ,ןכיירגרעד ייז ןלעוו עדייב .עיזַאט

 סע .ןריטקיד ריא טעוװ רעריא ןליוו רעד סָאװ ,ץלַא ןָאט ןוא טלעוו רעלַאער
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 ןייגרער ךיוא טעוװ ַאקסומ -- ןוא ךיוה ןייגרעד רעדָא ,לַאפכרוד ןייז טעוו

 .תומולח עריא ןיא ,טלעוו ריא ןיא

 ?הכרב ,וטסטכַארט סָאװ ---

 ,ןגָאז וצ סָאד ריד ארומ כָאה ךיא --

 .טסכַארט וד סָאװ ןגעוו סייוו ךיא ---

 ,ךעלגעמ --

 .ןזָאלרַאפ ךימ טסעוװ וד זַא ;טסכַארט וד ---

 .טנעה ענייז ןופ ּפָאק םעד ןסירעגסױרַא ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה יז

 "יה ,ןכָארבעג ןעוועג יא לוק ריא -- ןעקנַאדעג עניימ טסנעייל ---

 , ,קירעז

 ןַא ךיז רַאפ טסָאה וד .ןייז טעוװ ױזַא זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא ---

 .הנותח רעודנוא תועט ַא ןעוועג רשפא זיא סע .ןבעל רעדנַא

 ,ןבָאה ביל קיבייא ךיד לעװ ךיא ---

 .ענעי יוװ ױזַא ךָאד טסדער וד ---

 ,םַאלפ-רעייפ ןרָאװעג זיא םינּפ ריא .-- ריא ןגעוו טסכַארט וד ---

 -נייּפ ,רעטסנרע רעד ןיא וליפַא :ןרעדנַא םעד ןגָאלשעג טָאה קנַאדעג ַא

 .האנק ןוא ןטכַאדרַאפ טימ לופ ןעיורפ ןענעז ,טונימ רעטסכעל

 .טשינ טכַארט ךיא ---

 וד סָאװ ,וד טשינ ןעוו .ןגָאז וצ ריד סָאװ טשינ סייוו ךיא ,לאומש --
 עדליוו יד ,ןטרָאד ןעוועג ץלַא ךָאנ ךיא טלָאװ ,זַארַאגַאמ ןייק ןעמוקעג טזיב

 -נסיוומוא יד ,גנוי ןשיבַארַא ןַא ןופ עטבילעג יד ,ןירעצנעט-קרַאמ ירד ,קיטש

 ןיא לָאמ עכעלטע ּפָאט-רעייפ םעד ןזָאלבפיוא ףרַאד סָאװ יד ,עטנלע יד ,עקיד

 טיילפמוא ,ןצנַאװ ןופ בוטש יד ןקינייר ,קרַאמ ןיא ןפיול ףרַאה סָאװ ,גָאט

 ןבעגעג רימ טסָאה ,ןטרָאד ןופ ןעמונעגסױרַא ךימ טסָאה וד .םערעוו ןוא

 -יוהרעד ,רעייפ ,שינעטסולג ,טכַארּפ ,ץייר ,טייקנייש ,דלָאג ,ןוז ,גנונעפָאה

 ,ךייה רעקידלדניווש ַאזַא וצ רעדינ רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךימ טסָאה .טייקנב

 ךיא !ןלעטשרָאפ טשינרָאג סָאד ךיז ןעק טלעוװו רעד ןיא שטנעמ ןייק סָאװ

 טשינ ןוא ןלַאפּפָארַא טשינ לָאז ךיא עז ,ךיד טעב ךיא !ךיוה רעד ןיא ןיב

 -מוא ךיא לעוװ ,ּפָארַא טירט ןשלַאפ ןייא ןכַאמ ךיא לע םיוק .ןרעדינּפָארַא

 ןגָאי ןוא ןביירט רימ ןיא תוחוכ .ןזָאלּפָארַא טשינ קירוצ ךיז ןעק ךיא .ןעמוק

 ךיוא ,תוחילש ַא ןגעוו טסדער וד .טלעוו רעסיורג רעד וצ רימ ןיא סעּפע סע
 ...תוחילש ַא ןגעוו דער ךיא

 .הכרב ,סיפ ענייד וצ ןייטשלכיורטש ַא ןייז טשינ לע ךיא ---

 ױזַא ןוא קידיירפ ױזַא ,ךעלנייּפ ןוא םוג ױזַא רימ זיא סע ,לאומש ---

 | ,קירעיורט
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 רעטצנעפ יד .רעמיצ םעניילק םעד ןיא טגיילעצ ךיז טָאה טייקיולב ַא

 ןגילפ יד .טייקידנטַאש רעד ןופ ,טכַאנרַאפ םעד ןופ יולב ןרָאװעג ןענעז

 ַא ךיז טָאה לסענ ןקידלמוט םעניא רעדורעגנ סָאד ,ןעמושז טרעהענפיוא ןבָאה

 .טליטשעגנייא עלעסיב

 .למיה ןקירעדינ םענױיא םיולבעג טָאה טכַאנ רענַאקירּפַא יד

 .טעשעהעג טָאה הכרב
 * א

*' 

 ךעלמורק זיא ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ענידעמ רעד ןיא לסעג עדנילב סָאד

 ןקידבורח ַא ןיא ןייצ ענעכָארבעגסױא יוװ סיוא ןעעז רעזייה יד .ןגיובעגנייא

 -ןסַאג םוצ --- עטייווצ סָאד ,ףיוה ַא וצ טקורעגניירַא זיא זיוה ןייא .ליימ
 ַא ,ןסיוא טשינרָאג זיא ןעמ יו ,טקורעגּפָא ,קיטייז טייטש זיוח ןייא .למוט

 עטייווצ סָאד ?זיוה ַא ןכילגעג ןייז ןעק ,לשמל ,סָאװ וצ ,ױזַא םתס זיוה

 טַֿאה סנ ַא סעּפע רָאנ ןוא טָא טָא ,טונימ עדַאיל ַא ןלַאפנייא םייב טלַאה
 ?טסייוו רעוו .עצנַאג תורוד רשפא ןוא ױזַא ןרָאי עגנַאל ןיוש ףיוא סע

 ןופ .גנאגסיוא ןייק טשינ ןוא גנַאגנייא ןייק ָאטשינ זיא ?סעג םעניא

 ןוא ןַאמ ,טלַא ןוא גנֹוי ןירַא ָאד ןעמָארטש ףייה עקידרקפה ,רעכעל-ןטלַאּפש

 -נילב ,עקידרעקיוה ,עכעלמורק ,ערַאד ןענעז ןשטנעמ יד .טייק ןוא דניק ,בייוו

 וצ טלעטשעגסיוא לדלעוו רעטיש ַא ןיא רעמייב עקנַארק יוװ ,עקנַארק .עד

 ,למעק רעד ןוא ?זייא סָאד ןיירַא ךיוא טרַאּפש לסעג םעניא .ןטניוו-םערוטש

 ןעשזריה ןטימ ,טייקניירמוא רעד טימ ,רעביירטנָא ערעייז טימ דרעפ סָאד

 ןופ למוט םעד טימ ןעמַאװצ ,תויח יד ןופ תונשקע סָאד .רעמַאיעג ןוא

 פקיטש יירפ א ןטערטּפָא ןרעדנַא םעד לָאז סנייא זַא טשינ טזָאלרעד שטנעמ

 ,ענרענייטש ,ענרעצליה -- רעוייה יד .טפַאשגנע רעקיבױטש רעד ןיא טרָא

 -תעמ ןופ טונימ עדעי טיירג ןענעז ייז .דימ ןוא יורג ,ןדנושעגּפָא ,טלַא ןענעז

 -וצ ןוא רעטנוא ייז ןרַאּפש סָאװ סעּפולס יד טימ ןעמַאזוצ ןלַאפוצנייא תעל

 ,ןטניזעג-זיוה רעקילדנעצ יד -- ךיז ױזַא .ןקער

 ןיד-תיב יד ךיז טניפעג ?סעג ןדנילב םעניא רעזייה יד ןופ םענייא ןיא

 -עייז ןגײלַאב ןעמוק ןדיי ןיהואוו ,אקנַאלבַאסַאק ןיא טנלע םעד ןופ בוטש

 ןדיירּפָארַא ךיוא ןוא ,סעיזנעטערּפ ןוא תולווע ערעייז ,תונעמ ןוא תונעט ער

 רעד יווװ ייז ףיוא ןקירד סָאו ,ןייּפ ,םירוסי ,תורצ יײלרעלַא ןצרַאה ןופ ךיז

 יד ןטּפשמ ךיז טמוק ָאד .ןברק םעד ןופ זדלַאה ןפיוא ףלח םענופ ףרַאש
 ןיא .טייקיטכערעג טגנַאלרַאפ ןוא טיונ עקידנעיירש יד ,טייקמערָא עשידיי
 -עסילשענּפָא ןוא ענעסירענּפָא רעדניק ךיז ןרעגנלַאװ ,ןטָאש םעניא ,ןסיורד
 יא ךיז ןעלגילק ןוא ךעלכעלוק עקידנעגנילק טימ ןכַאל ןוא ןרעדליּפ ייז .ענ

 . ןיא ןטכורפ רעביוק ַא ןופ ירּפ ַא ןּפעלשּפָארַא םייב ערעדנַא סָאד סנייא רעב



 יקסװַָאנשוולד השמ 214

 רַאּפ ַא קעװַא ךיוא ןּפעלש ייז .רעלדנעהךןסַאג ןשיבַארַא ןַא ןופ סיוש רעד

 ,רעמערקדזייּפש ןשידיי ַא ייב לקעז ןסירעצ ַא ןיא סױרַא ךָאל ַא ןופ ךעלסינ

 טימ רפוס רעשיבַארַא ןַא .רעיומ רעד ןיא ךורבסיוא ןַא זיא םָארק ןייז סָאװ

 "עפָא ןַא רעביא דמַאז םעניא םיפ עטגיילעגרעטנוא טימ טציז םינּפ-סירס ַא

 "רַאפ ַא טגניז רע ,עטלענרַאפ ןוא עבלעג ןענעז רעטעלב יד ,ןַארָאק םענ

 -עודנעג ַא טימ טביירש רעדָא ןגילפ סנפיוה ךיז ןופ טביירט ,ןוגינ ןטקנעב

 ,רעבייוו עטגרָאזרַאפ רַאפ ןטרעװנַאק עטקידורברַאפ ףיוא ןסערדַא ןעּפ רענ

 םעז ןעמ .עקידנעלמוט ,עטלבָאברַאפ ,עטליהרַאּפ םיא םורַא ןעייטש סָאװ

 דָאמ סָאװ ,ןגיוא עקידנענערב ,עצרַאװש יד רעמינּפ ערעייז ןופ סױרַא זיולב

 -לַאװ סָאװ ןוז ַא וצ סערדַא םעד סיוא טהביתכ רפוס רעד .ןטעב ,ןפור ,ןענ

 ,ןלערק טימ ,רעכיּפעט עקיליב טימ טלדנַאה ,טלעוו רעד ןיא ץעגרע ךיז טרהעג

 ,ןָאיגעל ןדמערפ ןשיזיוצנַארפ םעניא ץעגרע רָאג ןיא רע רעדָא ,ןצריוועג

 םָאװרַאפ טשינ וליפַא טסייוו ןוא ןדמַאז-רבדמ עסייה יד ןיא ךיז טגָאלש

 | .ןעוו רַאפ ןוא

 ּפערט ענרענייטש עטיירדעג םורק ףיוא קינייװעניא זאוו זיוה םעד ייב

 טימ טלמרומ ןוא דיי רעדנילב ַא טציז ,בוטשדןיד-תיב רעד וצ ןעמ טייגרעד

 "רַאװש ןטיירב ַא ןיא טנַאה ערַאד ןייז .םיליהת רעקיטש ןוגינ ןקידענייװ ַא

 ןיא טנַאה יד .ףוע ןַא ןופ לגילפ רעטקילפעגּפָא ןַא יו סיוא טעז ,ל?ברַא ןצ

 ןייז ןופ טייקכיילב יד .הבדנ ַא טנָאמ ןוא טפול רעד ןיא טקערטשעגסיוא

 -לעזא ךס ַא .םענייק טשינ טקעוװ טייקטציּפשרַאפ עקידרענייב יד ןוא םינּפ

 ייז טעז ןעמ ןוא לסעג ןדנילב םעד ןיא טקערטשעגסיוא ןענעז טנעה עכ

 .טשינ וליפַא

 -עגסיוא ריפ טימ ןעמונעגמורַא ?לח רעסיורג ַא זיא בוטשדןיד-תיב יד

 -עגכרוד סעקלעב עניורב טימ רענרעצליה ַא -- טיפוס רעד .טנעוו עטכלַאק

 ,ןעניּפש ןופ ןטסענ טימ לופ זיא --- טייצ ןוא ביוטש ,םערעוו ןופ ענעסערפ

 .םורַא ץליהעג סָאד ןוא ןעלקניוו יד טרעטשעגמוא ןבעוורַאפ ןוא ןבעוו סָאװ

 רענרעצליה רעגנַאל ַא טייטש בוטש ןטימ ןיא .רענרענייטש ַא זיא ליד רעד

 -יא ןפרָאװעצ ןענעז קנעב עכעלטע ןוא םורַא ךעלקנעב עכעלטע טימ שיט

 .ללח ןרעב

 ןוא רעבייוו ,רענעמ טימ טליפרַאפ ןעוועג בוטש יד זיא נָאט םעד ןיא |

 -ָארג עקיציּפש ,עקירעזייה :תולוק עדליוו טימ ןגירשעג ןבָאה עֶלַא .רעדניק

 -ונת עקיציה ןוא ןטסיופ ,סעלײשטַאפ ,דרעב ,טנעה טימ טמערַאילעג ,עב

 ןיא בוטש-ןיד-תיב ןופ רפוס רעד סָאװ ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סע ןוא תוע

 .רָאה עצרַאוװש ּפָאק ןטרעביושעצ ַא טימ דיי רעקידרעקייה ַא ,ַאקנַאלבַאסַאק

 -נייא טוואורּפעג ןעיירשעג ערעכעה ךָאנ טימ טָאה ,ןגיוא עקידרעייכדץרַאװש
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 -עג רע טָאה רעגניפ ערַאד יד ןשיווצ ,טנַאה ןייא ןיא .םלוע םעד ןליטש

 ײרעגּפָא טימ רפס ַא -- רעטייווצ רעד ןיא ,ןעּפ ענעזדנענ עסייוו ַא ןטלַאה

 ןופ ?ברַא עטיירב יד ןיא ןפרָאוװעג ךיז ןבָאה טנעה עדייב יד .סנקור ענעס

 טנַאה ןיא רפס ןטימס טָאה רע .ּפָארַא ןוא ףױרַא ךיז ןבייהעג ,עיַאבַא רעד

 :ןגירשעג ןוא ןטפול רעד ןיא טעכָאפעג

 פיטש !לעווש יד רעביא ןיוש ןטערט סמַאכַאכ יד !טייג ןיד-תיב סָאד --

 !ייז לֵֶאֹו ליטש .ןטּפשמ ןעמענ דלַאב ךיז טעוװו ןעמ !ןייז לָאז

 יירד יד ,ןיד:תיב סָאד ןעוו ,ןרָאװעג רעליטש ?סיב ַא טשרע זיא סע

 טימ ןעמוקעגניירַא ,?עווש ענרעצליה יד רעבירַא תמא ןַא ףיוא ןענעז םימכח

 יד ןיא טצעזעננײרַא ךיז ןוא שיט םוצ ןעגנַאגענוצ ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא

 ןיא טליהעג ןעוועג ןענעז םינבר יירד יד ןופ ּפעק יד ,ךעלקנעב עקידנצכערק

 .דרָאב רעד וצ זיב לייט ןטשרעטנוא םעד ןעמונעגמורַא ,רעכיט עניד יולב

 -עג ךיז ןבָאה ,עדימ ,עטשטיינקעצ ,עכעלגנעל --- רעמינּפ-טעמרַאּפ ערעייז

 -ירעיורט טימ טכַארטַאב ןעמעלַא ןוא עסַאמ רעלטמַאזרַאפ רעד וצ טקערטש

 -עג עשטּפעש ַא סעּפע טָאה םימכח יירד יד ןופ רעטסטלע רעד .ןגיוא עק

 -ענ יד טשרעוצ ןפורסיוא ןסייהעג םיא ןוא רפוס םענופ טייז רעד וצ ןָאט

 טכַאמעג ךיילג ,ןָאטעג ?לּפַאצ ַא ךיז טָאה רפוס רעד .תונעט-ילעב יד ןופ ןעמ

 רעפיט טקורעגּפָארַא ,עיַאבַא רעד ןופ רענלָאק םענעגיולפעצ םעד ךיז ףיוא

 -?ומרַאי ַא ןופ ,רָאה עטרעביושעצ יד רעביא עלעטיה עניילק עצרַאוװש סָאד

 -יישרַאפ ןפורעגסיוא ןוא ךעלריּפַאּפ עטשטיינקעצ עכעלטע ןעמונעגסיױרַא עק

 ,תונעט-ילעב יד ןופ ןעמענ ענעד

 סע יוװ ,ןעמענ יד ןפורוצסיוא ןקידנע וצ ןזיווַאב טשינ טָאה רפוס רעד

 -יימ רעקילדנעצ ןופ שינעסיײר-זדלַאה ןוא יירשעג ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה

 ןפיוא ?כיט-ןזדנַארפ קירילָאק א טימ ענעדיי עתרביעמ ַא .לָאמַאטימ רעל

 םוצ ןסירעג ךיז טָאה ןטייז יד ייב רעדניק ךעלציּפ ייווצ טימ ןוא ,ּפָאק

 טלָאװ יז יװ ,למיה םוצ ןביוהענ טנעה ערַאד עריא טָאה יז .שיטדןיד-תיב

 לָאז ןעמ ןגירשעג טָאה יז .ןפלעה ריא לָאז ןעמ טרַאוװרעד ןטרָאד ןופ ךיוא

 רַאפ ןגײלַאב וצ תונעמ ןוא תונעט עקיטולב טָאה יז ,טשרעוצ ןרעהסיוא יז

 וצ עשזייד יד ןצונַאב טשינ ריא טזָאל עריא ןירעגעוש יד :סמַאכַאכ יד

 ןייק טַאהעג טשינ גָאט ןטייווצ םעד ןיוש ןבָאה רעדניק יד ,טיורב ןטענק

 -וצ ריא ייב ןעמ טָאה פָאט-רעייפ םעד ךיוא .רעליימ יד ןיא טיורב שירק

 סיוא ריא טמוק סע .טלעג-הריד ןייק טלָאצַאב טשינ טָאה יז ?ייוו ,ןעמונעג

 .רעדניק ךעלציּפ יד טימ ןפרַאוו וצ ךיז ןירַא רעסַאװ ןיא רָאנ

 יי -ַאמעג ,ענעדיי עטייווצ ַא ןעגנורּפשעגוצ םינּפ ןטכָאקעצ ַא טימ זיא

 טגָאז ענעי סָאװ ץלַא זַא ,ןגירשעג ןוא ןטפול רעד ןיא טנעה יד טימ טעכ
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 רצ ריא ייב רָאג טָאה ענעי :טרעקרַאפ טקנוּפ זיא סע .סנגיל עליוה זיא

 לבָאנק ךעלטניב עכעלטע ךיוא ,טיורב ןטענק יצ עשזייד יד ןעמונעגוצ טשרע

 | .ןעמונעגוצ ריא ייב ענעי טָאה סרעפעפ עטיור ןוא

 ןיד-תיב םוצ ךיז טָאה ,רעבייוו ייווצ יד ןשיווצ הקולחמ רעד ןטימ ןיא

 -יושעצ ַא טימ ,ריזנ ַא ןופ םינּפ ַא טימ דיי רערַאד רעגנַאל ַא ןָאטעג סיר ַא

 יװ םנערבעג ןבָאה ןגיוא עקירעגנוה עפרַאש עצרַאװש ענייז ,דרָאב רעטרעב

 "גנַאשוד ַא ייב יו ןפרָאװעג ךיז ןבָאה טנעה ערַאד ענייז ןוא הָלֶאֹוו ַא ייב

 :טעװעדלַאװגעג טָאה רע ,רעֶל

 סָאװ ,לזייא ןַא ןעגנודעגסיוא רימ טָאה רעקידנגייווש רעד םיסינ --

 ןציז וומ ךיא .רעביילק-רענייב םעד ;ַאּפַאטסומ ייב ןפיוק טלָאװעג בָאה ךיא

 :טרעגנוה טניזעגדזיוה ןיימ יוװ ןעזוצ ןוא טנעה עטגיילרַאפ טימ בומש ןיא

 !לגיצ ןּוא םייל ןייק ןּפעלש טשינ ןעק ךיא ,ןעלדנַאה ןייג טשינ ןעק ךיא

 ?טייקיטכערעג זיא ואוו ?קדצ זיא ואוו

 ,ןקידנגייווש םעד םיסינ ןופ לוק קידנעמורב ַא טרעהעג ךיז טָאה סע

 -עדנַא רעד ןיא טנַאה ןייא טימ טצעזעג קיטסַאה סעכ טימ טָאה רעכלעוו

 :רער

 "יב רעד ַאפַאטסומ ףןּפיל ענייז ףיא טגיפ רקש !סנגיל טגָאז רע -

 ךיז ךיא בָאה ,לזייא ןדנילב ַא ןפיוקרַאפ טלָאװעג רימ טָאה רעביילק-רענ

 ,רע טניימ רעבירעד ,ןקידוועעז ַא טלָאװעג בָאה ךיא ,ןרַאנעג טזָאלעג טשינ

 סָאװ ,ןיד-תיב רעד זַא ליוו ךיא ,ןעגנידסיוא ?זייא ןייז טלָאװעג בָאה ךיא זַא

 .טּפשמ ַא ןגָארטסױרַא לָאז ,טָאג ןופ ?וק ןטימ טרער

 רַאּפש ַא טָאה ,קירוועגנילק ,ןיר ,ןגיוצעג טיילפ ַא ןופ יו לעכלוק ַא

 :ןייוועג ןרָאװעג ןוא .לקניוו ַא ןופ ןָאטעג

 ןייק ןפָאלטנַא ןוא ךעלציּפ ייווצ טימ ןזָאלעגרעביא ךימ טָאה רע --

 !הלזמ ,דיומ רעטלּפוטשעג רעטיור רעד וצ שעקַארַאמ

 ןוא טלעטשענפיוא קיטסַאה ךיז טָאה סמַאכַאכ יירד יד ןופ רענייא

 | ,ןפורעגסיוא לוק קידנרָאצ ַא טיט

 ,טלמַאזרַאפ טנייה ָאד ךיז טָאה סָאװ ןיד-תיב סָאד !ןרעוו לָאז ליטש ---

 ןרעהוצסיוא ,ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ןדיי יד ןשיווצ םיכוסכיס ןכיײלגוצסיוא ידכ

 "נואךענוז זיב טנייה טעװ ,ןענייוועג ןוא ןטעבעג ,ןעיירשעג ,תונעט ערעייז

 ,עטהלוועַאב עלַא ןופ ,עטקיניײּפעג עֶלַא ןופ דייר יד ןטכַארטַאב גנַאורעמ

 ןטסכעה םעד זיב ןטסקירעדינ םעד ןופ ,ןטסמערָא םעד זיב ןטסכייר םענופ

 "עז סָאװ ,תונעמ ןוא תונעט יד ןרעהסיוא רימ ןזומ רעבָא טשרעוצ !סחוימ

 םימחר ,טּפשמ ןופ ןלָאשגַאװ יד ףיוא ןגיל סָאװ , תוירחא סיורג ןופ ןעֶו

 !ןרעװ לָאז ?ליטש .ןוקית ַא ףיוא ןטרַאװ סָאוו תונעט ןיד ןוא
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 יד טימ טללָאשעג ןבָאה רעבייו יד .טקיאורַאב ךיז טָאה םלוע רעד

 -רַאפ ןבָאה רענעמ יד ןוא סעבמָאנ יד טרַאּפשעגרעטנוא רעגניפ יד טימ ,ּפעק

 .טנעוו יד וצ ץכעלייוורעטניה טקורענ ךיז עטמעש

 -סױרַא ןענעז תונעמ ןוא תונעט .,ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה תורות-יניד יד

 .ערעדנַא יד יו רעטרעטנָאלּפרַאפ .ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןרָאװעג טגיילעג

 ןשיוצ טגיוװעג ץֵלַא ךיז טָאה סע ןעגנַאגעג ױזַא סע זיא גָאט ןצנַאג א

 ייב טגײלעגסױרַא ייז ןבָאה תונעט טָאהעג ןבָאה סָאװ יד ןיד ןוא םימחר

 .ןייועג ןוא טעבעג ,יירשעג ,דלַאװעג טימ שיט-ןיד-תיב םעד

 ןרַאפ טסעומשעגכרוד ןרעדנַא ןטימ רענייא ךיז ןבָאה סמַאכַאכ יירד יד

 יד לָאז ,ןבירשרַאפ ץלַא סָאד טָאה רפוס רעד ןוא ןידיקסּפ םעד ןבעגסױרַא

 .ןענעקסּפ ןוא ןסיוו טלעוו

 טנערבעג טָאה ןסיורד ןיא .ןנילפ טעמושזעגנ ןבָאה רעטצנעפ יד ףיװא

 -ימ עדעי ,רעזייה יד ןופ ןרעיומ עטמסירקעגסיוא עטלשירקרַאפ יד ,ןוז יד

 ןוא טפַאשגנע יד טקעדרַאפ ןוא ביוטש ןקלָאװ ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה טונ

 -יהת טמורבעג רעלטעב עדנילב ןבָאה ,זיוה םוצ גנַאננירַא םייב .טייקמערָא

 .הקדצ ןטעבעג ןוא םיִל

 -ןידתיב םעניא  ןרָאװעג טקיטרַאפעגּפָא ןענעז ןרעדנַא ןכָאנ רענייא
 יד ,עטקידיײלַאב יד ןוא עטגָאלקעגנָא יד טסייה סָאד ,תונעט-ילעב יד .בוטש

 -סיוא יד ןופ ןדירפוצ ןעוועג ַאי סעּפע ןענעז ,רעייּפשַאב יד ןוא סרענָאלקנָא

 | | .טשינ סעּפע ןוא םיניד-קסּפ יד ןופ ןעגנַאג

 רעמיצ ןטציהעגנָא םעד ןיא עלַא .גָאט ףיוא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 רעד ןופ טּפעשרעד ןעוועג ןיוש ןענעז סמַאכַאכ יירד יד .דימ ןעוועג ןענעז

 ָאד טיירש סָאו טנלע םעד ןופ ,רעהפיוא ןָא ָאד ךיז טּפשמ סָאװ טיונ

 | .סיורַא

 -וכעגנירַא טירט עקיטייז טימ זיא סע ןוא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד
 רעסיורג רעד ןיא עלעקניוו ַא טכוזעגסיוא טָאה רע .ירַאבדימ םימחר ןעמ

 ןבילבעג ןיא רע .טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא בוטש רעקיבױטש ,רעטציהעגנָא
 -עגנָא ןגיוא טימ ןעמעלַא ןוא ץלַא ףיוא טקוקעג ,רעטרעווילגרַאפ ַא ןייטש
 .טעבעג ןוא ןייוועג טימ טּפַאז

 -עגניירַא ןיא טירט עליטש טימ ןוא טנפעעג ריט יד ךיז טָאה רעדיוו

 .חכרב ,בייוו ןייז םיא טימ ןוא רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד ןעמיק

 םייב ןרעדנַא ןטימ רענייא טעשטּפעשעגרעביא ךיז ןבָאה םינבר יירד יד
 ךיז קיא;רמוא ןבָאה ייז .בייוו ןוא ןַאמ -- טסעג עבושח ייווצ יד ןעזרעד
 ,ּפעק יד רעביא ךעלכיט יד ןוא דרעב יד טעלגעג



 לטיּפַאק רעטנצעביז

 ןגעװ ײװ צ

 ןוא טייקיאור טקירדעגסיױוא טָאה םינּפ סָאד .ךיילב ןעוועג זיא ?אומש

 .קיאור ךיוא ןוא ןייש ,טמַאלפרַאפ ןעוועג זיא םינּפ סהכרב .טוממוג

 רעד רעביא טעשזדנַאלבעג ןקילב ענייז טימ טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 ןריפ סָאװ ,ַאקנַאלבַאסַאק ןופ סמַאכַאכ ,םינבר יירד יד ףיוא ,בוטש-ןיד-תיב

 רע .ַאללעמ ןיא ןדיי יד ןשיװצ טכערמוא ןוא טייקיטכערעג רעד טימ זָא

 .ןגיוא ענעקָארשעצ ןוא םינּפ ןטרעביושעצ ןטימ רפוס םעד ףיוא טקוקעג טָאה

 ןקילב עטרעדנואוורַאפ יד ןּפַאכפױא טנעקעג טשינ ןגיוא ענייז טימ טָאה רע

 .טרעטשעג םיא טָאה טכיל סָאד .םיטפוש ןוא םימכח יירד יד ןופ

 גנושַאררעביא רעסיורג ןייז וצ ןוא ןעלקניוו יד וצ ןָאטעג קוק ַא טָאה רע

 רע טָאה -- ?ָאד רע טוט סָאװ .ירַאבדימ םימחר רערעדנַאו םעד ןעזרעד

 טכירעגמוא ןעמוקעג ןוא הנותח רעד ףיוא ןעוועג --- .טגערפעג ןיילַא ךיז

 טקערטשעגסיוא טָאה רע .ןעמוקעג תורושב ןייק טימ טשינ רעכיז .רעהַא ָאד

 ;ןסירגַאב וצ םיא טנַאה ַא
 .ןפערט וצ ךייא ךיו טכירעג טשינ !ירַאבדימ םימחר ,םכילע םולש ---

 !ַאד טנייה

 רעטכירעגמוא ןַא טנייה ךיא ןיב טא .טכירעגמוא ךָאד טמוק ץלַא --

 ..הרות-ןיד רעטכירעגמוא ןַא ףיוא תודע

 .טלביימשעג טָאה לאומש

 ריא ךיז טָאה סע .קנַאב רענרעצליה ַא ףיוא טצעזעגוצ ךיז טָאה הכרב

 רשפא .ןריפוצ ױזַא ןעק סע זַא ,טביולגעג טשינ טָאה יז .ןענייוו טסולגעג

 .רעקיטכעמ ןוא רעקרַאטש ןיא ריא ןיא חוכ רעד .ןיינ ?טייצ ךָאנ זיא

 -- ענעי ןוא ,םישעמ עסיורג וצ ןייגרעד ןלעוו ריא :תוחוכ ייווצ ךעלטנגייא

 .ַאקסומ
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 ןוא ךעלעװַאט עסייוו ייווצ טכוזעגסיוא טָאה ןיד-תיב ןופ רפוס רעד

 ;לוק ןכיוה ןפיוא ןענעיײלסױרַא ןעמונעג

 רעטקָאד ַא ,הרוּפיצ ןוא םהרבא ןופ ןוז רעד ,רַאטַאנעביא לאומש ---

 ,הכרב בייוו ןייז טג ַא ןבעג ליוװ ,ַאקנַאלבַאסַאק טָאטש רעד ןופ אפור ןוא

 .בקעי ןוא הקבר ןופ רעטכָאט יד

 רעדעי ןענורעגּפָא ֹויא םינּפ ריא ןופ ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה הכרב

 .טולב ןּפָארט

 -ךןידתיב םוצ טרעטנענרעד ךיז ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה לאומש

 .שיט

 -ינ ַא טימ ןוא טנַאה א ןביוהעגפיוא טָאה םימכח יירד יד ןופ רענייא

 :טגערפעג ?וק ךייוו קירעד

 ?רַאטַאנרעביא ?אומש ןופ ןליוו רעד סָאד זיא ---

 | ,טריפעגוצ ױזַא ךיז טָאה'ס ---

 .עדייב ףיוא תוירחא עסיורג ַא טגיל ,טג ַא ןעמענ רעדָא ןבעג םייב --
 טמעשרַאֿפ טרעוו שטנעמ ןופ קנַאדעג רעד ,טמעשרַאפ טרעוו טרָאװ סטָאג

 .תורוד ףיוא טמעשרַאפ טרעוװ ןשטנעמ ייווצ ןופ דנובנעמַאזוצ רעד ןוא

 ַאר ןענעז סָאװ דייר יד רַאפ טמעשעג ךיוא ְךיז טָאה ןײלַא לאומש

 פופ דייר עברַאה ןענעז סע .םינבר יד ןופ םענייא ןופ ןרָאװעג טנָאזעגסױרַא

 .גנּוטיידנָא ןוא ףָארטש טימ

 טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע .ןעקנַאדעג יד ןיא טלקַאוװעג ךיז טָאה רע

 םער טאהעג טָאה רע טשינ .םינבר יד טימ םיחוכיוו ןייק ןיא ןזָאלניירַא

 .חכרב ָאד טציז טָא .טומ םעד טשינ ןוא דלודעג םעד טשינ ,םעד רַאפ ןליוו

 ןעמַאזוצ ןייז טשינ ןענעק ייז רעבָא ביל םיא טָאה יז ,ביל יז טָאה רע
 ןלָאז ייז טשינ ןזָאלרעד ןוא טלטיײקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה תוביס טימ ןטלעוו
 | .ןעמוקעג ויא סע .ךורבכרוד רעד ןעמוק ןומ סע ,ןעמַאזוצ ןייז

 .בייוו ןיימ טג ַא ןבעג וצ ײטשַאב ךיא .סָאד ןסייוו רימ ---

 ןוא ךייוו ןדער ןעמונעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז םכח רעטייווצ ַא טָאה
 | ;קידלכש

 -א לאומש רָאטקָאד .ןרעג ןוא ביל ךייא ןבָאה טָאטש ןיא עלַא --
 ךיז טימ טכַארבעג טָאה ריא ,טָאג ןופ ךאלמ ַא ַאד טייז ריא ,רַאטַאנרעב
 דיי ןופ דיישרעטנוא ןֶא ,ךייא ןשטנעב רעליימ סנעמעלַא .ףליה ןוא ןסיוו
 רעביא קילנמוא ןעגנערבניירַא ריא טלָאז סָאװרַאפ ,טנייה - .רעבַארַא ןוא
 ןוא ןַאמ ןשיווצ ךיילגסיוא ןַא ןעניפעג ךָאד ןעק ןעמ ?לעווש רענעגייא רעד
 -עקסּפ ןופ תוחילש סָאד טיורטעגנָא ֹודנוא טָאה םלוע-לשדונובר רעד .בייוו
 -רַאפ .טייקיטכערעג ןּוא קדצ ןעניפעג ןופ ,םיכוסכיס ןכיילגסיוא ןופ ,ןענ
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 ןופ ןוז םעד ,?אומש ןשיווצ ךיילנסיוא ןַא ןעניפעג טשינ ןעמ ןעק סָאװ

 ? סָאװרַאפ ,הכרב בייוו ןייז ןוא ,רַאטַאנעביא םחרבא

 -ייא ,גנַאנסױא ןַא ןוא געווסיוא ןַא טכוזעג ןייֵלַא ןיוש ןבָאה רימ --

 רעליימ סנעמעוו ךרוד ,ןיד:תיב ןבושח םוצ ןעמוקעג רעהַא ןענעז רימ רעד

 ,ךיילגסיוא ןַא וצ ןעגנַאגרעד טשינ ןענעז רימ .טָאג ןופ לוק סָאד טרעה ןעמ

 טָאה רע .טלעטשענפיוא ךיז סמַאכַאכ יירד יד ןופ רעטירד רעד טָאה

 ,דרָאב יד ךיז ןָאטעג טעלג ַא ,ּפָאק ןרעביא ךוט ןעיולב ןייז טכַאמענכיילנ

 ַא טָאה לוק ןייז .רעיורט רערעטיב ןוא ןייווענ ןעוועג זיא ןגיוא ענייז ןיא

 :בוטש רעטציהעגנָא רעד רעביא ןָאטעג ץיילפ

 וצ ןעמוק ןעמ ןעק ,םידדצ עדייב ןופ ייברעד זיא ןליוו רעד ביוא ---

 ןופ רעטרעוו ָאד ןענעז סע .געווסיוא ןַא ןעניפעג ןעק ןעמ .ךיילגסיוא ןַא

 ןוא תויתוא יד ואוו םירפס ָאד ןענעז סע ,ףָארטש ןופ רעטרעוו ןוא טסיירט

 -וא לאומש רָאטקָאד .ךאז רעדעי ןופ לכש םעד ןגָאז ןוא ןטכייל רעטרעוו

 -|צ ַא .ןָאט טיינ ריא סָאװ ,ךייא טניזַאב !הכרב בייוו ןייז ןוא רַאטַאנעב

 ץלַא ,טסיירט ,דיירפ ,גנושטנעב :טניימ בייוו ןוא ןַאמ ןופ דנובנעמַאז

 ןומ ןעמ יו טוג ױזַא, ןבעל רעזדנוא רַאפ ןבָאה ןזומ רימ סָאװ סעכלעזַא

 ,אקנַאלבַאסַאק טָאטש רעד ןופ ןיד-תיב רעד ,רימ .ןעמעטא וצ טפול ןבָאה

 עֶלַא וצ ןכיילגסיוא ןעניפעג ןופ לוע רעד טגיל סע ןעמעוו ףיוא יירד ןענעז
 ..ןעיירעגירק ןוא ןשינועטנַאלּפ עלַא וצ ,ןתקולחמ ןוא םיכוסכיס ערעווש

 -רח יד ,ןטייז עדייב ןיא ןָאטעג גייב ַא ךיז רַאטַאנעביא לאומש טָאה !

 ;לוק רעכעה ַא טימ טגָאזעג טָאה רע ןוא טקינײּפעג םיא טָאה הֹּפ

 ןייק טשינ ןוא ,ןתקולחמ ןייק טשינ ןוא ןעיירעגירק ןייק טשינ --

 ןעמוקעג ןענעז רימ .ןיד-תיב רעבושח ,זדנוא ןשיווצ ָאד זיא שינרעטנַאלּפ
 ,טג ַא ךָאנ ןליוו ןטוג ןטימ

 לענש ןוא קיציּפש ןבירשעג ןעּפ רענעזדנעג ַא טימ טָאה רפוס רעד
 ,טגָאזעגסױרַא טרעוו ָאד סָאװ ץֹלַא ,עקישטניילק ,עקנינבירד ךעלתויתוא
 | .טנבייצרַאפ תורודל ,ןבירשעג רע טָאה

 עטקיטשרַאפ ןוא רעיורט סימ לופ ןעוועג ז"א בוטש עטציהעגנָא יד
 .ןצכערק

 ןוא טלעטשענפיוא ךיז םימכח יירד יד ןופ רעטשרע רעד רעדיוו טָאה
 ;לוק ןייז ןרעה טזָאלעג

 רעד ןגערפ ןעמ ףרַאד ,ךיילגסיוא ןייק טשינ ?יוו .ןַאמ רעד ביוא --
 !בייוו

 .עביילב ריא ייב ןעוועג ןענעז ןּפיל יד .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה הכרב

 ןכעלנייּפ םעד ןעמוקרעביא טלָאװעג טָאה יז .טעבעג טימ עלופ ןניוא יד
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 ,ףיש ַא ןעמענ ןגרָאמ ךָאנ טעװ יז .טדיישעג ןייז ייז ןלעוו עדייב .ןינע

 ןָא טעוװ יז .זירַאּפ ןייק ןרָאפ יז טעוװ טרָאד ןופ ,יעסרַאמ ןייק טייג סָאװ

 ןטָאש רעד .רעמ טשינ ךיוא יז ןעק ןייז ָאד רעבָא ,ןבעל ןענעק טשינ םיא

 -- ףױרַא-נרַאב געוו רעד ןוא סעציילּפ עריא רעטניה טייטש ןַאקסומ ןופ

 .ףױרַא-גרַאב געוו םעד ןעמענ טעוװ יז .סיורָאפ

 -ןיד-תיב ןיא ָאד זיא רַאטַאנעביא לאומש ןופ בייוו סָאד ,הכרב -- |
 ?בוטש

 :טרעפטנעעג ליטש טָאה יז .טלעטשענפיוא ךיז טָאה הכרב

 !ךיא ןיב טָא ...ךיא ---

 ;טנערפעג טָאה םינבר יד ןופ רענייא

 רעדָא ,םעד ףיוא וטסײטשַאב .טג ַא ןבעג ריד ליוװ ןַאמ ןייד ,הכרב ---

 ַא טרעוו ,ךיז טיינעצ קלָאפרַאּפ ַא ןעוו ?ךיילגסיוא ןַא ןעניפעג ןעק ןעמ

 ןטלַאהנייא ןענעק טשינ ןופ ןייועג סָאד זיא סע ,ןעלמיה יד ןיא ןייוועג

 ןכיײלגסיוא ןלָאז רימ ֹזַא טסײטשַאב וד ביוא .טוג ךיד ןכערַאב .תיב-םולש

 ' סָאװ ץלַא ןָאט ,ןיד-תיב סָאד ,רימ ןלעוו ,ןדייב ךייא ןשיווצ ךוסכיס םעד

 וצ רָאנ ,טג ןייק וצ ןוָאלרעד טשינ ןלעוו רימ ןוא תוחוכ ערעזדנוא ןיא זיא

 | !רעפטנע .ןדייב ךייא ןשיווצ ןבעלנעמַאזוצ קידמולש ַא

 א ןוא ,ליטש טרעפטנעעג הכרב טָאה -- ,םיכסמ עדייב ןענעז רימ ---

 טלעמענסיוא ריא טָאה סע זַא ,זדלַאה ןיא ןָאטעג םעלק ַא ריא טָאה ןייוועג
 -ַאסַאק ןופ ןיד-תיב םוצ ןעמוקעג ןליוו ןטוג םעד טימ ןענעז רימ -- .םעטָא
 ,טג ַא ךָאנ ַאקנַאלב

 ?בייוו ןוא ןַאמ ןעמַאזוצ ןעוועג ריא טנעז גנַאל יו ---

 ,םישדח ןעצ עצנַאג ןייק טשינ --

 ןציז ןעק ןעמ ,תורוד ןלעטשפיוא ןעק ןעמ .ןוואורּפ ךָאד ןעמ ןעק --
 -עדנַא רעד ןיוש טעװ ,םינּפ ךעליירפ ַא ןכַאמ ףרַאד רענייא ,שיט ןייא ייב
 ַא טימ ןרעדנַא םעד רענייא ןדיירסיוא ןעק ןעמ .ענעגייא סָאד ןָאט ךיוא .רער
 ,ןגָאװצ טימ ,טסיירט טימ ,רעטכעלעג

 .ןגיוושעג ןבָאה הכרב ייס ןוא לאומש ייס

 ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ירַאבדימ םימחר ןענַאטשעג זיא לקניוו ןיא
 .ןגיובעג --- סנייז טלַאטשעג סָאד ,טעשטּפעשענ ןבָאה ןּפיל ענייז

 ;טדערעג טָאה לאֹומש

 ךיז ןבָאה רימ .ןיד-תיב רעבושח ,ןהנעט וצ סָאװ טשינ ןבָאה רימ --
 -עג טשינ בייוו ןיימ טָאה טרָאװ טכעלש ןייא ןייק .טגירקעג טשינ לָאמנייק
 טלָאמעג טשינ ןעק סע !ליומ ריא ןופ טשינ ךיא ךיוא ןוא רימ ןופ םרעה
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 ןעק ןכיילגסיוא .גירל ןייק וצ ןעמוקעג טשינ זיא סע ןעוו ,ךיילגסיוא ןייק ?ייז

 - ,פַאפ רעזדנוא ןיא טשינ רעבָא ,תקולחמ ַא טנערב סע ןעוו טלָאמעד רָאנ ןעמ

 ,ןגעוו ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ןעייג רימ .ןליוו ןטוג ןטימ ןעמוקעג ןענעז רימ

 רימ .ןעמַאװצ רעמ ןייז וצ טשינ טכער סָאד ןעמונעג ךיז ןבָאה עדייב רימ

 ןדנוא לָאז ןעמ זַא ,ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ןיד-תיב ןבושח םעד רעבירעד ןטעב
 ןוא םיכסמ ןיב ךיא .ןשינעדייררעביא עקידרעטייוו ןָא טנ ַא !בענסױרַא

 !םיכסמ זיא הכרב

 סױרַא לקניוו ןייז ןופ ןַאּפש עכעלטע טכַאמעג טָאה ירָאבדימ םימחר

 .ןײרַא בוטש ןטימ ןיא ףיט

 עכעלטע ןיד-תיב םעד טכַארטַאב ןוא ןניוא יד טכַאמעגפיוא טָאה רע

 - ?ָאטעג סיר ַא לוק ןייז ךיז טָאה םעד ךָאנ .סענר

 וצ .טכיילגעגסיוא טשינ ךיז ןלָאשגָאװ יד ףיוא .ןעוועג תועט ַא --

 .ןטכיררַאפ וצ טעּפש

 ַא טָאה רפוס רעד .דיי ןדמערפ םעד טקוקעגנָא ןבָאה םינבר יירד יד

 ףיוא רעטציא טָאה רעדמערפ רעד .ןטפול רעד ןיא טנעה יד טימ ןָאטעג ךַאמ

 םימחר זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה הכרב .ןגיוא עגנערטש טימ טקוקעג ןעמעלַא

 .השוב ַא ןוא רעיורט ַא ןעוועג ריא זיא סע .ָאד זיא ירַאבדימ

 -עג טָאה סע .יולב רעפיט ַא יװ ץרַאװש ױזַא ןעוועג זיא ךרָאב ןייז

 | ,טלעוו-רענעי טימ ,רוס טימ ,רבדמ טימ םיא ןופ טעייוו

 טגערפעג םינבר יד ןופ רענייא טָאה -- ?רעדמערפ רעד זיא רעוו ---

 ,רפוס םייב

 ןוא קידלוטיב טנַאה רעד טימ רעדיוו ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה רפוס רעד

 :טרעפטנעעג קיטייז ךיוא טָאה רע .קיטייז

 טקוק ,תורותייניד יד וצ ךיז טרעה ,ןירַא ָאד לָאמַא טמוק רע ---

 ,.קעװַא טייג ןוא ךיוא לָאמ לייט טנייוו ,גנערטש ןעמעלַא ףיוא

 ןדמערפ םוצ טנַאה ַא טקערטשעגסיוא םינבר יד ןופ רענייא רעדיוו טָאה

 :ןפורעגסיוא לוק טצרַאהַאב ַא טימ ןוא

 רעייא ןסיוו ןליוו רימ .רעדמערפ ,רעטנענ וצ טנענעג !םכילע-םולש ---

 7 !ןעמָאנ
 | | !ירַאבדימ םימחר ---

 ,טגָאועג רַאטַאנעביא לאומש טָאה -- ,דניירפ ַא רעזדנוא זיא רע ---

 ַא יו המכח טימ לופ דיי ַא זיא רע .הנותח רעזדנוא ףיוא ןעוועג זיא רע ---

 .תורושב עטוג לָאמעלַא טגנערב ןוא טמוק רע .רענרעק טימ םיורגלימס

 זיא סע .ט?לכיימשעג טָאה רע .טרעטיילעגסיוא ךיז טָאה םינּפ סמימחר
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 -כיימש ןעזעג םיא ןבָאה ?אומש ןוא הכרב סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג
 | :טגָאזעג טָאה רע .ןעל

 ןיימ ןופ טגיינעגּפָא ךיא בָאה ,ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ַאד דָארג ןיב ךיא ---

 עטוג ןייק טימ טשינ .בוטש-ןיד-תיב םעניא ןעמוקעגניירַא ןיב ןוא געו
 ןעמוקעגניירַא .תורושב עזייב ןייק טימ טשינ ןוא ןעמוקעג ךיא ןיב תורושב
 -עגנָא ךיוא דָארג .סיוא ךיז ןכיילג ןוא ךיז ןגירק ,ךיז ןטּפשמ ןדיי יװ ןעז
 .הכרב בייוו ןייז ןוא ןלאומש טג ַא ןבעג םייב ןפָארט

 ןוא ירַאבדימ םימחר וצ טנעה יד טקערטשעגסיוא ןבָאה םינבר יירד יד
 רפוס רעד ןָאטעג ךיוא טָאה ױזַא .םכילע-םולש ןטיירב ַא ןבעגעגּפָא םיא
 | .ןיד-תיב ןופ

 :טגָאזעג רעטייוו טָאה ירַאבדימ םימחר ןוא

 -עג טשינ ןוא הנותח רעייז ןופ תודע ןַא ןיב ךיא .ןעוועג תועט ַא --
 .טג ַא ןופ תודע ןַא ןייז ךיוא ?לעוו ךיא זַא ,טנַא

 יוזַא םתס רעדָא ,יראבדימ םימחר ,תודע סלַא ןייז ָאד ריא טליוװ ---
 ? טנ ַא סױרַא טינ ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ןיד-תיב רעד יו ןעזוצ

 ראטַאנעביא ?אומש .ךיא ?יװ ןעזוצ טשינ ןוא תודע סלא טשינ --
 םלוע-לשדונובר רעד טָאה טמיטשַאב ,"םייחה רוא, ןופ םַאטשּפָא סענופ זיא
 ַא טָאה ןוא זַארַאנַאמ ןופ זיא הכרב בייוו ןייז .ןדיי ייב אפור ַא רַאפ םיא
 טשינ ןענעק ייז זַא ,סיוא טזייוו .רעגַאב ןוא ןליוו ןקרַאטש ַא ,ּפָאק ןגולק

 -וקסױרַא ןלָאז תורוד טרעשַאב טשינ ןוא טגיילעגנא טשינ .ןעמַאזוצ ןזיוה
 .ןליו סטָאג טימ םתסח ן'מ .ייז ןופ ןעמ

 .טגָאזעג לאומש טָאה --- ,םימחר ,ךייא קנַאד ךיא ---
 -עג טָאה רפוס רעד .טג םעד ןטיירגוצ ןביוהעגנָא ןבָאה סינבר יירד יד

 | .קיציּפש ןוא לענש ןבירש

 ;ןדייר ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה םימכח יירד יד ןופ רענייא
 ףיוא ןייגנייא ריא טליוו !רַאטַאנעביא לאומש ,לָאמ ןטצעל םוצ ---

 ןדֹעי ןעלדנַאהַאב טשרעוצ טלעוו רעד ןיא ןעמונעגנָא זיא סע ?ךיילגסיוא ןַא
 .ךיילנסיוא ןַא טימ סיר

 .ןגיוושעג טָאה ?אומש

 רעדָא ,ךיילגסיוא ןַא ריא טליוו ,רַאטַאנעביא ןופ בייוו יד ,חכרב ---
 ?טג ַא

  ַאזַא ףיוא ןרעפטנע וצ רימ רַאפ רעווש זיא סע !ןיד-תיב רעבושח --
 ,ךיילגסיוא ןייק ךָאנ ןעמוקעג טשינ ןענעז לאומש ןוא ךיא .עגַארפ רעברַאה
 -ןעמַאזוצ ןצרוק רעזדנוא ןיא סיר ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק יא םע ?ייוו
 זיוה רעזדנוא ןיא .ךיילנסיוא ןייק ןייז טשינ ךַאד ןעק סע זַא ױזַא ,ןבעל
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 .ןדייש ךיז ןליוו עדייב רימ .טייקילעזטייל ןוא םולש טשרעהעג לָאמעלַא טָאה
 | .געוו רעדנַא ןייק ָאטשינ

 ךיז ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא ּפעק יד ןגיובענוצ ןבָאה םינבר יירד יד

 .טעקשושעג

 -- ,טג ַא ןבענוצסיורַא ךייא יו ְךַאֹז רעדנַא ןייק ןבילבעגנ טשינ ---

 | .ןיד-תיב ןופ רענייא טגָאזעג רעדיוו טָאה

 טפול יד ןוא טציהעגנָא ןעוועג זיא בוטש יד .ןבירשעג טָאה רפוס רעד

 | ,רעווש
 ,קיטרַאפ ןעוועג זיא טג רעד .טקידנעעג ךיז טָאה ןביירש סָאד

 .ןעקנוזעג ןעוועג זיא ּפָאק ריא .חכרב ןעגנַאגעגסױרַא זיא עטשרע יד

 טקוקעג טָאה רע  ,רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד רעד ,רעטייווצ רעד

 .ּפםמעט ןעוועג ןעקנַאדעג יד םיא ןענעז חומ ןיא ,סיורָאפ

 .ירַאבדימ םימחר בוטשדןיד-תיב ןופ סױרַא זיא םעדכָאנ

 גנאגנייא םייב .ןעננולשעגנייא ןעמעלַא ייז טָאה לסעג עדנילב סָאד

 טָאה ןוז יד .ןגירשעג ןבָאה רעדניק ,םיליהת טגָאזעג דיי רעדנילב רעד טָאה

 ,טעשזריהעג טָאה לזייא ןַא .ןייגרַאפ םוצ טניינעג ךיז

 -- .געוו ןיימ ןופ ןניינּפָא ןפרַאד טשינ ןיוש ךיא לעוװ רעטציא ---

 טשינ -- ףעמעלַא וצ ןוא טשינ םענייק וצ טגָאזעג ירַאבדימ םימחר טָאה

 .ליוו ןעמ יוװ שרעדנַא .טלעוּפעג

 .ןעלכיימש טוואורּפעג ?אומש טָאה -- ,םימחר ,טשינ ךיי טגרָאז --

 וצ טגָאזעג הכרב טָאה --- ,ירפ ןגרָאמ ךיירקנַארפ ןייק רָאפ ךיא --

 .ןעז ךָאנ ךָאד ךיז ןלעוו רימ --- ,ןדייב
 טשינ רשפא טסָאה -- ,ןשטנואוועג ריא םימחר טָאה -- ,חילצמ ייז --

 ץלַא ןָאט ךָאד ןעק שטנעמ רעד ,ןלַאפרַאפ רָאנ .ןעלדנַאה ױזַא טפראדעג

 !חילצמ ייז .ןפָא םיא רַאפ ןגיל ןגעוו עֶלַא ,גשוו רעד .ליוװ רע סָאװ

 רע טָאה טירט עקנילפ טימ ןוא טנגעזעג ןדייב טימ ךיז טָאה רע

 .ַאללעמ רעד ןופ רעדליּפעג ןוא ?מוט םעניא טנַאּפשעגקעוװַא

 וד --- ,טגָאזעג הכרב טָאה --- ,בייוו ןוא ןַאמ רעמ טשינ ןענעז רימ ---

 לָאמעלַא לעוו ךיא .טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא שטנעמ רעטסלדייא רעד טסיב

 -רַאפ טשינ ךיד טונימ ןייא ןייק ףיוא לעוװ ךיא .לאומש ,ןטעב טָאג ריד רַאּפ

 ,טשינ טונימ ןייא ןייק ףיוא ,ןסעֶנ

 -ענ געט עטסעב עניימ .הכרב ,ןסעגראפ טשינ ךיוא ךיד לעוו ךיא ---

 .ריד טימ ןעוו

 ,ןטינשעג ריא טָאה ץרַאה סָאד ןוא םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז

 ? ןעמַאזוצ ןסע טנייה ןענעק רימ ---
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 .לאומש ,ָאי --

 .טשינ רימ ןרָאט ץעזעג ןשידיי ןטיול ---

 .םעד רַאפ ןפָארטשַאב טשינ ודנוא טעוװ רענייק .עדמערפ ייהעלע ---
 עלענש טימ ןבָאה ייז ןוא םעֹרָא ןרעטנוא ןוטעג םענ ַא יז טָאה רע

 -ייא יר וצ טזָאלעג ךיז ןבָאה ייֵז .לסעג ןדנליב םענופ טנַאּפשעגסױרַא טירט

 .ַאקנַאלבַאסַאק טָאטש רעד ןופ ןלַאטרַאװק עשיאעּפָאר
 פא יא

 א

 ,טייקליטש ןיא ,טייקיולב ןיא ןעגנַאנענסיױא זיא טכַאנ יד

 -עג טָאה רַאטַאנעביא הכרב סָאװ לקישטנַאדָאמעשט םעניילק םעד ןיא

 -עסיב ַא ,ךעלדיילק ייווצ ַא ןענופעג ךיז ןבָאה ,העיסנ רעטייוו ריא רַאפ טַאה
 ןייז ןופ טַאהעג טָאה לאומש סָאװ ,עימק ַא ןוא רעכיב עכעלטע ,שעװ על

 ,.רוד ַא ךָאנ רוד ַא ױזַא ,ןדייז ןופ רעטָאפ רעד ,רעטָאפ
 ןבעג וצ ריא סעּפע טכוזעג רע טָאה ןהכרב טימ ךיז ןדיישעצ םייב

 ןוא טבוזעג ,טכוזעג .טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,טלעג עמוס עניילק ַא ץֹוח ַא
 ,עטבלעגרַאפ ,ענעבירעגּפָא תויתוא יד טימ טעמרַאּפ לקיטש סָאד ןענופעג
 .ךעלעטניּפ ןוא ךעלקיסַאּפ ,ךעלדניורק תויתוא יד רעביא

 ךיז ןטלָאװ דייר עלַא יו ךיילג םדערעג טשינ רעמ עדייב ןבָאה ייז
 ןדייר וצ סָאװ ןגעװו טַאהעג טשינ ןיוש ןבָאה ייז .לָאמַאטימ טּפעשעגסיױא
 .קירעביא ייס-יוויייס ןעוועג ןיוש ןענעז דייר עלַא ןוא !

 םורַא ַאקנַאלבַאסַאק ןיא טרָאּפ םעד ןופ ןעײגּפָא טלָאועג טָאה ףיש יד
 .יעסרַאמ ןייק ןזָאל ךיז ןוא ירפ רעגייזַא ןיינ

 ןיא רעדליּפעג ןוא רעדורעג סָאד .ןכָארבעגפיוא טשרע טָאה גָאט רעד
 ןטלַאהרַאפ ןעוועג זיא סע יו םעד ךָאנ ,ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה ַאללעמ רעד
 .םערוטש טימ ףיוא סע טכערב רעטציא ןוא טכַאנ עצנַאג ַא

 טָאה ?אומש .טנַאה ןיא ?קישטנַאדָאמעשט ריא ןטלַאהעג טָאה הכרב
 םייצ חעש עבלַאה א .ןייג וצ טייוו טַאהעג טשינ ןבָאה ייז .טײלגַאב יז
 .ּםִא ןעייג ןפיש יד ואוו טרָאּפ םוצ זיב ןעמענ טפרַאדעג סע טָאה ןייג

 ,ןגיוושעג ןבָאה עדייב

 טלעוו ַא ןוא ןגייווש רעייז ןיא ןגעלעג זיא רעיורט טימ טלעװ ַא
 .גרָאז טימ

 -נייא םוצ טזָאלעג ךיז טָאה יז .ןגייווש ןיא טנגעזעג ךיז ןבָאה עדייב
 -עג טשינ ןוא לענש ןעגנַאגעג זיא יז .עטויַאק-ףיש רעד וצ טריפ סָאװ ,גנַאג |

 םעד ןגעוו טכַארטעג טונימ רעד ןיא זיולב טָאה יז .ןקוקמוא ךיז טלָאװ
 ןליפַא זיא סע .טנייה זיב זַארַאגַאמ ןופ ןפָאלעגּפָא זיא יז סָאװ ,ךלהמ ןטייוו
 קילדנעצ ַא רעביא טימ ןרָאװעג רעטלע זיא יז רָאנ ,רָאי ץנַאג ןייק טשינ
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 םעד םיקַאכ ףיוא טּפעלשעג טכַאנ עצנַאג ַא ךיז טָאה יז ןעוו טלָאמעד .ןרָאי

 "רַאפ ןייא טַאהעג יז טָאה ,יפַאס ןייק זַארַאגַאמ ןופ למעק סרעביירט-?מעק

 ןעז וצ גנַאלרַאפ ַא טַאהעג יז טָאה רעטציא ,ןלאומש ,םיא ןעז יצ :ענַאּכ

 טשינ יז טָאה סָאד ?ןבענ טלעוו יד ריא טעװ סָאװ ,ייַא .טלעוו עצנַאג יד

 יז .ריא ףיוא טרַאװעג ןוא ץעגרע ןגעלעג זיא טלעוו יד .ןטכַארט טלָאװעג

 סָאד ןעק שטנעמ רעדעי .ןיננײרַא ןוא ?ריט ַא ןענעפע טפרַאדעג רָאנ טָאה

 | .ןזייוװַאב טומ ןוא ןליוו טימ

 טליפעג טָאה רע .טרָאּפ ןופ טייז רענעי ףיוא ןעייטש ןבילבעג זיא רע

 ,טײקטסוּפ ַא ,טקירדרעד םיא טָאה סָאװ ,טײקמַאזנייא ַאזַא ,טײקינײלַא ַאזַא

 זיא רע .טירט ַא ןכַאמ וצ טומ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .טײקּפמעט ַא

 -עג טשינ טָאה רע .טרָא םעד וצ טחימשעגוצ יו ,טרעווילגרַאפ יוװ ןעוועג

 .רעטעּפש ןייז טעװ סע סָאװ ,ןטכַארט טנעקעג טשינ ןוא טלָאװ

 -כָאנ .זייב ןוא קידנרעמָאי ,רעווש טעיָאװעצ ךיז טָאה ענעריס-ספיש ַא

 .גָאזנָא ןכעליירפ ַא טימ רעקניניד ַאזַא ,ףייפ רעטכייל ַא ןעמוקעג זיא םעד

 .טרָא ןופ ךיז טרירעג ,טרעקנַאעגּפױא טָאה ףיש יד

 .ןעזעג טשינ ןיוש יז טָאה רע

 טזָאלעג ךיז טירט עלענש טימ ןוא טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה רע

 -עװעג ןייז ,ןהכרב טימ ןעמולעג זיא רע סָאװ גע םעד ףיוא קירוצ

 .בייוו ענעז



 לטיּפאק רעטנצכַא

 םי םוצ ןעיצ ןרעסַאװ עלַא

 ןופ עטצעל יד ןוא טכַאנ עטירד יד :טכַאנ רענעי ןיא ןעוועג זיא סע

 ,חדועסדןסּפעש רעסיורג סדיאַאפ לַאמַאנ

 ענייא ןלַאפענּפָארַא ןרעיילש עלעקנוט יוװ ,ןעגנַאגעגסיױא זיא טכַאנ יד

 ,ןקעלפ עקיטכיל ןקעלּפטנַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןוא רערעדנַא רעד ךָאנ

 ןיא ןוא רעבליז ןיא ,יולב-ךעלנירג ןיא ,טיור ןיא ןעגנַאגעגרעביא ןענעז סָאװ

 ,דלָאג

 לּפענ רעכעלזָאר ,טרַאצ רעטכייל ַא ןעגנַאגעגפיוא זיא נרעע יד ןופ

 ,ןעלגיּפש טרעטיצעג ןבָאה ןלַארטש-ןענוז ענעריובעג-יינ עטשרע יד ןיא ןוא

 ןייא טפושיכ סע .ןרילָאק רעביא ןביג ןוא ןרילָאק ןיירַא ךיז ןיא ןעמענ סָאװ

 .ץייר ןוא טייקנייש ןיא רערעדנַא רעד ךָאנ ברַאפ

 ענעטעמַאס ןוא ןודלעפ ,רעמייב ,ןצנַאלפ יד רעביא ןנעלעג זיא יוט ַא

 ענעדלָאג יד טּפַאכעגנײרַא טייקטכייפ-רעבליז ןייז טימ טָאה יוט רעד ,ןזָאוג

 ןגיזעננייא ןרעוו ןטפַאז יו ,האנה ַא טימ ןניוזעגנייא ייז ןוא ןלַארטשדןז

 ,םולב רעד ןיא

 ,טייקנייש רעצנַאג ןייז ןיא סױרַא זיא גָאט רעד

 ,דרעפ ,למעק ,לזייא ,שטנעמ טּפעלשעג ןיוש ךיז ןבָאה ןנעוו יד רעביא

 -לעמ יד ןיא סרעגעלעג ערעייז ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז ןבָאה רעלטעב .טנוה

 ביול ַא ןבענעגּפָא ןוא עטנוזעג ייס ,סעקילַאק ערעדנַא ייס ,עדנילב ייס ,רעד

 ייז .הנתמ ַא גָאט םעד ייז טיג ןוא ןבעל טזָאלענ ייז טָאה רע סָאװ טָאג וצ

 ,ןגעטש ןוא ןנעוו רעביא ,טלעוװו רעד רעביא ןרעדנַאװ ןעמונעג ןיוש ןבָאה

 -ַאב טשרע טָאה סָאֹו ,םענייא ןופ טייקטכייל רעד טימ ,גרעב ןוא ןודלעפ

 .ןליּפש ןענעק םעד טימ ךיז טעוו רע ןוא ךַאז עטונ ַא ןעמוק
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 ,רערעדנַאוװףרָאד ןוא רעיירש-ףיוה ,סרעייג-הנידמ ןוא ךעלמירחוס

 ןעייגרעד וצ געוו ןרעביא טּפעלשעג ךיז ןבָאה רעייג-קידייל ןוא רעטעברַא

 .הנויח גָאט ַא רַאפ תוטורּפ רַאּפ ַא ןענידרַאפ ץענרע ,ץעגרע

 ַא .געװ ןקיבױטש םעניא ןעלזייא ןעגנַאנעגכָאנ ןענעז רעביירט-לזייא

 רענעסילשענּפָא ןוא רענעסירעגּפָא ןַא ,רעסיוורָאב ַא טָאה רעביירט-למעק

 טעוװ סע ןעוו ורּפֶא ןַא ץעגרע ןופ טמולחעג ןוא היח ןייז ןבענ טּפעלשעג ךיז

 .גָאט-ןטימ ןייז

 ןוא ןטינשעג ,ןזײא-רעקַא ןַא טּפעלשעג רעױּפ רעד טָאה דלעפ םעניא

 טימ ןיינפיוא לָאז סע זַא ,רענַאב ןוא שטנואוו טיס דרע יד טרעקַאַאב

 | .טײקטַאז ןוא הכרב

 .ענעסקַאװעצ ,עדליוו ,ןגעטש ןוא ןגעוו יד ףיוא ענעפרָאוװעצ -- רעמייב

 זיא טייקטלַא יד .דרע רעד ןיא טײרּפשעגסיױא עטיירב ןוא עפיט ןעלצרָאוװ יד

 רעד ןופ סױרַא ןרַאּפש ןעלצרָאו יד שזַא ,ןדייוועגניא ערעייז ןיא ףיט יױזַא

 .טנַאה ַא ףיוא ןרעדָא ענעפָאלעגנָא יוװ ,דרע

 ןעיולב םוצ טכיירג ץיּפש רעד ,גרַאב ַא סיוא טסקַאװ טרָאד ןוא ַאד

 םעד שירעפיטש רעטנוא טרַאּפש ,ןסקַאװַאב קידטעמַאס ךעלנירג ,למיה

 ןקיזיר םעד ןבענ .טייקכיוה ַא ןיא ןסײרנײרַא ךיז ?יוו סָאװ ,ּפָאק ַא יו ץיּפש

 .רענייטש ןוא ןודלעפ טימ טייזרַאפ ,ןפרָאװַאב ,גרַאב רעניילק ַא ,גרַאב

 .ןייש ןוא דליוו זיא ץלַא
 -ירג ןוא עקיגרעב ,ענעסירעצ לייט .ןגעוו ןוא ןגעטש ,רעדלעוו ,רעדלעפ

 | ,טיירב ןוא טייוו ךיז ןעיצ סָאװ ,ענייש לייט ,עקידרעב

 ,גיוא סָאד טיירפרעד ןוא טפושיכ טפַאשדנַאל יד

 טייקטייו רעד ןיא טייוו ךיז טיצ רעדָא ,ןייֵלַא טרעדנַאו למעק רעד
 ענייז ןשיװצ תואשמ טּפעלש ןענַאװַארַאק ןיא ןטכָאלפעגנעמַאזוצ ןיירַא

 םעד טביוה ,ןודלעפ ןשיווצ רעדָא ,ןדמַאז ןיא גנַאלךהעש טינק ,סרעקיוה

 טייקנייש ןופ טייוו רעקיטעמוא רעטייוו ַא וצ ןוא ?מיח םוצ ןקַאנ ןטימ ּפָאק

 .טייקדליוו ןוא

 -כרָאהעג זיא .סיוא-גָאט ןוא ןייא-גָאט ןגעוו יד רעביא טייג לזייא רעד

 טּפעלש ,תואשמ טּפעלש .קיבעגכָאנ ןוא טנשקעעגנייא ,קינעטרעטנוא ,םַאז

 םילכ ,טסימ ןוא גרַאװנסע ,קעז ןוא קעּפ ,בייוו ןוא ןַאמ ,טייק ןוא דניק

 .גרַאװכורב ןוא

 ,טייוו ליימ א רעביא ןפָאלעגּפָא טַאהעג ןיוש ןענעז ייז
 טקַאהעצ ,עשזַאס ןוא ךיור ןופ טעילַאמסרַאפ ןעוועג זיא םיִנּפ סדעמכַא

 ןעוועג זיא ָאד ,ּפָאק ןייז רעביא ןלַאפעג ןענעז סָאװ ּפעלק יד ןופ ןסירעצ ןוא
 .ןרעטש םעניא סיר ַא ַאד ,ּפיל ענעסירעצ ַא ָאד ,קַאב ןיא דנואוו ענעפָא ןַא
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 ןיש זיא ןדנואוו יד ןופ סױרַא ןסירעג רעירפ ךיז טָאה סָאװ טולב סָאד

 | | ,טנקירטעגנייא ןעוועג

 ןוא סַאה ,ןרָאצ ןופ טרעייפעג ןוא טנערבעג םיא ייב ןבָאה ןגיוא יד

 .דיירפ

 סאו ,דיירפ ןוא ןגלָאפסיױא טלָאװעג טשינ םיא טָאה ןעמ סָאװ ןרָאצ

 ואו ,ויוה סרעטָאפ ריא ןופ ןַאקסומ ןסיירוצסױרַא ןעגנולעג םיא זיא סע

 ןוא טקידיײלַאב ,ןבירטרַאפ יו טעמכ קירוצ רָאי יירד טימס םיא טָאה ןעמ

 .בייוו א רַאפ ןַאקסומ ןבעג טלָאװעג טשינ םיא

 .ןדיאַאס לַאמַאג ןייז לחומ טנעקעג טשינ סָאד טָאה רע

 .ַאקסומ עניילק יד טַאהעג ביל טָאה רע

 טלכיימשעג ןגיוא עריא ןבָאה לָאמ ךס ַא ,לָאמ ךס ַא ןעזעג יז טָאה רע

 -עטעמַאס ןפיוא ןגעלעג טלָאװ רע יװ טוג ױזַא ןעוועג םיא זיא סע .םיא וצ

 רעצימע ןוא רעטקינייּפרַאפ ַא ,רעקיטשרוד ַא ןוא רעדימ ַא זָארג ןכייוו םענ

 רעסַאו עטלַאק ,קנורט ןכעלרעדנואוו ַא ?גָאל ַא ןיא ןגָארטעגוצ םיא טלָאװ

 ,קינָאװ טימ

 -עג ןייז ןיא ַאטימַאס .לדיימ ענייש ַאוַא ןעזעג טשינ לָאמנייק טָאה רע
 עריא ןעז ןוא ןקַאב עלופ יד ןיא ןשוק וצ ביל טָאה רע רעכלעוו ,טָאטשטרוב

 וצ ריא טימ ביל טָאה רע ןוא ,ןגיוא עקידנענערב יד ,רָאה עטכידעג עצרַאוװש

 ןגעוו ,ןעגנַאזעג ןוא ןעמולב ןגעוו ,טלעוו רעד ןיא ןכַאז ענייש עלַא ןגעוו ןדייר

 יימ עלידלָאג יד ןגעוו ןוא ןטכַאנרַאפ יד ןיא טגנערב ןוז יד סָאװ דלָאג םעד
 ןופ ַאשַאּפ ןופ ןטרָאג םעניא ךעלמייב יד ףיוא טניוו ןיא ןרעטיצ סָאװ ןזָאמ

 .שרעדנַא ץעגרע ךיוא זיא יפַאס

 יד טפור ןעמ ןעוו ,ןרָאה םענופ לַאשעג רעד יװ ױזַא ןענעז דייר עריא

 -עג סָאד ןוא דייר עריא ,ור-טכַאנ ףיוא ןביירט וצ םייהַא טכַאנרַאפ ןסּפעש

 -רעבליז ַאזַא טימ טניר ןוא טלעווק סָאוװ רעסַאװ סָאד יו זיא סריא רעטכעל

 -ַאש ןוא דיירפ טימ טכַאל ןוא ךיז טלזעלב רעסַאװ סָאד .זלעפ םעניא גנַאלק
 .גנַאלקעג ןוא גנושטנעב טימ ,גנול

 ןַאקסומ טָאה רע ןעוו ,רָאי ןצכעז רעביא ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רע
 ןוא געוו םעד ןריולרַאפ טסניד ריא טימ טָאה יז ןעוו ,גרעב יד ןיא ןעזעג
 .גרעב יד ןיא טעשזדנַאלברַאפ

 ןוז יד טלָאװ געט ןביז יו ןעוועג זיא סע .ןעמוקעג ָאד יז זיא געט ןביז
 ,דיירפ ןוא דלָאג טימ עלופ ַא ןענַאטשעג

 .ןעמוקעג טשינ רעמ יז זיא םעדכָאנ

 ןייז ןיא ןרעוו ןעמונעגניירַא לָאז רע טלָאװעג טשינ טָאה רעטָאפ ריא
 רעדליו ַא ?דעמכַא ,סָאד רע ןיא רעוו לייוו ,החּפשמ רעקיטכעמ ,רעכייר
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 ַא ,עלהיח ַא טּפַאכ ןוא דנַאי ףיוא טייג ,ןלייה ןוא גרעב ןיא טבעל ,גנוי

 טשינ טגָאמרַאפ .רעגנוה םעד ןליטש וצ סָאװ טימ ןבָאה לָאז רע ידכ ,?גיופ

 םעניילק ַא ןוא דמעה ןסירעגּפָא ןַא ,ןפייפ ןוא ןלַאש וצ לפייפ ַא יו רעמ

 .רעסַאװ רַאפ לעפ-למעק ןופ לנָאֿל

 ?דיאַאס לַאמַאג ,רע ןוא

 -לגיצ עקיזיר ַא טָאה רע .םיא וצ טרעהעג זַארַאגַאמ ?טעטש עצנַאג סָאד

 ןענעז טנעה טרעדנוה עכעלטע ,טיירב ןוא טייוו ךיז טיצ סָאװ , יירענערב

 ייז ,סעלכַאק ןוא לגיצ עטסנעש יד טרָאד טנערב ןעמ .םיא ייב טקיטפעשַאב

 זיא רע .ןרילָאק עלַא טימ ךיוא ןוא עניורב ,עסייוו ןוא עטיור סױרַא ןעמוק

 ,יק ,דרעפ ,ןעלמעק ,ןעלזייא טימ ןלַאטש עלופ טָאה ,דיאַאס לַאמַאג ,ךייר

 .ךיוא טָאה ,תואובת ןוא זייּפש טימ ןרעמַאק עלופ טָאה רעניה ,טניה ,רעדניר

 .רעמיטכייר ןוא דלָאג טימ ןרעמַאקד-ץַאש

 -כעמ ןייז ןיא ןזָאלנײרַא טנעקעג דיאַאס לַאמַאג טָאה עקַאט ױזַא יו

 / ?דעמכַא יװ גנוי ןעמערָא ,ןדליוו ַאזַא זיוה קיט

 -טעב רעד ,דיזַאי ןדנילב םעד ןופ ןוז רעד ?דעמכַא ,ןעד רע זיא רעוו

 | .רע זיא ,יּפַאס ןופ רעל

 .ןצנַאגניא סָאד

 ןיא טליהעג ןרָאװעג ,דלעפ ןפיוא ?דייב ַא ןיא ץעגרע ןרָאװעג ןריובעג

 ןוא רעקוצ ?קיטש ַא לָאמַא ,רעסַאװ טימ טעמרָאקעג ,עטַאמש ענעסירעצ ַא

 ,ךלימ-ןגיצ לסיב ַא ךיוא לָאמַא

 -עג ןכָאװ רֶאֹּפ עדעי .דעמכַא ,קנַארק ןעוועג עקַאט לָאמעלַא ןיא רע

 .טשרָאד ןוא רעביפ ןופ טנערבעג ןוא ןגעל

 .בייל ןייז ןיא טייזרַאפ ןרָאװעג ןוא ןעוועג ןיא עירַאלַאמ יד

 -ניז ַא .ןעלטעב וצ געוװ ןייז ףיוא טּפעלשעגמורַא םיא טָאה עטַאט רעד

 -עג סהַאללַא טיהעג .עטַאט ןייז ןעוועג טשינ לָאמניײק ךָאד רע זיא רעקיד

 ןייא זיולב טַאהעג טשינ ,ןַאדַאמַאר בוטד-םוי ןופ געט יד ןיא טסַאפעג ,ןטָאב

 -עז ייז .ןעוועג ןענעז דייר סאיבנ םעד יװ ױזַא ,עכעלטע עקַאט רָאנ ,בייוו

 רלוש יד ןעוועג טשינ סע זיא ,ןבוָאטשעגסיױא טייהרעגנוי םיא ייב עֶלַא ןענ

 .טיונ ןוא טייקמערָא ןופ דלוש יד רָאנ ,רעטָאפ ןייז ןופ

 טימ קיטכרָאפסטָאג ןעוועג זיא ,דיזַאי רעדנילב רעד ,רענייז רעטָאפ רעד

 ןקידניז םעד ןופ טגנַאלרַאפ הַאללַא סָאװ ,טייקלופ ןוא סָאמ רעצנַאנ רעד

 -עג רָאנ ךיז טָאה סע יוװ ױזַא ,ןגרָאטירּפ ןדעי .דרע רעד ףיוא ָאד ןשטנעמ

 -ןגרָאמירפ רעד וצ ןעמוק וצ ,טעשטעמ ןופ למערוט םענופ ףור רעד טרעה
 שינעלייאעג סיורג טימ ןוא רעדנילב רעד ,טרעדעפעג ךיז רע טָאה ,הליפת

 .ןטָאבעג טָאה טָאג יו ,טעבעג סָאד ןבענּפָא ןפָאלעג רעפייא ןוא
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 רעד ןעוועג זיא סָאד .רעטָאפ ןייז טַאהעג טָאה דניירפ ןקיצנייא ןַא

 -עג ייז ןבָאה ?סעג ןבלעז םעניא .יפַאס ןופ רַאטַאנעביא םיהָארביא אפור

 ףליה טפרַאדעג טָאה דיזַאי ןעוו ?ָאמ סעדעי .לפייה ןבלעז םעניא ,טניואוו

 טייקמערָא ןייז וצ לייוו ,גָאט ַא לָאמ ןצעביז טפרַאדעג רע טָאה ףליה ןוא)

 ןפיול וצ ןעמוקעג רע זיא (ץענערג ןייק ןוא רועיש ןייק ןעוועג טשינרָאג זיא

 .םיהַארביא אפור ןופ זיוה םעניא

 ןעמוקַאב ,רעביפ ןיא טניײלעגקעװַא רָאנ ךיז טָאה ,דעמכַא ,רע יו ױזַא

 -ּמִא טשינ םיהַארביא אפור רעשידיי רעד ןיוש טָאה ,עירָאלַאמ ןופ ןלַאפנָא

 טָאה רע .ןגעלעג זיא ,דעמכַא ,רע ,ןכלעוו ףיוא לרעגעלעג םעד ןופ ןטָארטעג)
 םיא לָאמ סעדעי ןוא תואופר ןוא רעצכעטיירק ײלרעלַא טימס טלייהעג םיא

 -ענסױרַא םיא טיוט ןופ ?גענ יד ןופ טושּפ ,קנערק ַא ןופ טּפעלשעגסױרַא

 .טּפעלש

 ןסייהעג רע טָאה ,אפור רעשידיי רעד םיהַארביא ,טַאהעג רע טָאה ןוז ַא

 ,רעליטש ַא ,רענייש ַא .ןדעמכַא ,םיא ןופ רעטלע ליפ ןעוועג זיא רע .לאומש

 טשינ ,ןעלזייא ןייק ןבירטעג טשינ ,ןגיוב ַא טימ ןסיש ןפָאלעג טשינ לָאמניײק

 -ַאס טשוקעג טשינ ,לפיש ןיילק ַא ןיא םי םענעּפָא ןפיוא ךיז טזָאלעגפױרַא

 ןעגנַאגעגטימ זיא רע .ךעלדיימ ערעדנַא ןייק ףיוא טקוקעג טשינ ןוא ןַאטימ

 טכייוועג .ןירַא בוטש ןיא ןשטנעמ עקנַארק וצ אפור םעד רעטָאפ ןייז טימ

 םייב ןסעזעג .עקידריוומוא ןוא עקילייה ,רעכיב טנעיילעג ,ןטכעלש עלַא ןופ

 ערעדנַא ?פיוו .טנרעלעג ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש ?לּפמעל-ליױא ןַא ןופ ןייש

 .טלָאװעג טשינ ?אומש טָאה ,ןליּפש ייז טימ ךיז לָאז רע טלָאװעג ןבָאה

 "טימ ,ןרייר וצ ןלאומש טימ קשח סיורג טַאהעג לָאמעלַא טָאה דעמכַא
 -יפ יד טימ זיא ,דעמכַא ,רע ןעוו ,םי םענעפָא ןפיוא ?פיש ַא ןיא םיא ןעמענ
 ךיז ןגָאי ןוא גרעב יד ןיא ןעמענ םיא רעדָא ,טכענ עצנַאג ףיוא קעװַא רעש

 ןצענ ןגיילרַאפ ןוא גנוטסעפ רעטלַא ןַא ןיא רָאג רעדָא ,ןשריה ןוא ?לגייפ ךָאנ

 ןופ ןרעה טלָאװעג טשינ לָאמנייק טָאה לאומש ,ןעגנַאלש ןוא לגייפ רַאפ
 ,טמולחרַאפ לָאמעלַא ןעוועג .םעד

 ןייז טלָאװעג ךיוא רע טָאה לָאמלײט .ןעוועג אנקמ םיא טָאה דעמכַא

 .אפור ןופ ןוז רעד ,?אומש יו ,רעכלעזַא

 -יב טימ ןעמונרַאפ זיא רענעי סָאװ ,טרעױדַאב םיא רע טָאה לָאמלייט
 עצנַאג םיא טימ טציז רעטָאפ רעד .עטלַא ןוא עיינ ,עסיורג ןוא עניילק ,רעכ
 טשינ ןעל דעמכַא ,רע סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ןגעוו ייז ןדער עדייב ןוא ןהעש
 .ןייטשרַאפ

 ַאזַא ןעוועג זיא רע .ןלאומש טימ טדערעג ָאי סעּפע רע טָאה לָאמנייא
 ןעוו ,ןָאט טעװ רע סָאװ ,טגערפעג םיא טָאה לאומש ,דעמכַא ,רעקניניילק
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 ,רעגעי ַא ןייז טעוו רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה דעמכַא ?ןסקַאװפיױא טעוװ רע

 -עג ןוא ּפָאק ןרעביא טעלג ַא ןבענעג םיא טָאה ?לאומש .רעגניז ַא רעדָא

 ,טלביימש

 -ַאב םיא ןבָאה טָאטש ןיא עֶלַא .ןברָאטשעג זיא אפור רעד םיהַארביא

 ןרָאװעג ייז ןופ זיא דניירפ רעטסעב רעייז .גנַאל ןכָאװ טגָאלקעג ןוא טנייוו

 ןגיוא ענעשַאלעגסיױא ענייז טימ טגָאלקעג טָאה רעטָאפ ןייז ךיוא .ןעמונעגוצ

 ,בייל רעקיטש ךיז ןופ ןסירעג ,םענייק ןופ טסיירט ןייק ןעמונעגנָא טשינ ןוא

 ןוא ?מיה םעד ןבעגרַאפ טנעקעג טשינ ןוא טולב ןזיב ןקַאב יד ךיז טצַארקענ

 רעד ןופ אפור םעד םיהַארביא ןעמונענוצ טָאה ןעמ סָאװ ,טלעוו רעד טשינ

 .יפַאס טָאטש

 .יפַאס ןופ קעװַא ?אומש זיא םעדכָאנ
 ,ןײרַא ןדעדנ ןיא ןַאללַא וצ קעװַא דיזַאי רעדנילב רעד ויא םעדכָאנ

 -רָאט ַא ,ּפָאטרעייפ ַא :טיײקמערָא ?סיב סָאד טלעוו רעד ףיוא טזָאלעגרעביא

 רֶאַּפ ַא ,עיַאבַא ענעסילשענּפָא ןַא ,רעדמעה ענעסירעצ ייווצ ,ןקעטש ַא ,עב

 -יא רע טָאה ,ןדעמכַא ,םיא ךיוא .תועבטמ ענרעּפוק עכעלטע ןוא סעשטּפַאל

 | ,ןקנַארק ַא טזָאלעגרעב

 ףלעווצ רעביא ןעוועג טלָאמעד ויא וע ,דעמכַא ןרָאװעג טנוזעג זיא רע

 ,טלַא רָאי

 -יילק רעד ןיא ןייֵלַא רענייא ,ןטַאט א ןָא ,ןעמַאמ 8 ןֶא ןבילבעג זיא רע

 -ניירמוא ,טפַאשננע טימ לופ לסעג םעניילק םעד ןיא ,יפַאס ןופ טלעוו רענ

 ןדנילב םעד ןיפ רעבייוו יירד עלַא טסייה סָאד ,ענייז עמַאמ יד .טנלע ,טייק

 -רעטנוא ןופ ,ךיז ןטעברַארעביא ןופ ,ןָאלולרעבוט ןופ ןברָאטשעגסױא ןענעז

 .ץרַאה סָאד ןסייר

 .ןױשרַאּפסנַאמ רעלופ ַא ןיוש זיא ָאקָארַאמ ןיא רָאי ףפלעווצ ןופ גנוי ַא
 ןפיוק וצ ןטכַארט ןופ ,ןייֵלַא ךיז ןזייּפש ןופ לוע רעד םיא ףיוא טניל סע

 -יילק ןייק טשינ זיא זיירּפ רעד .טײקשיטַאבעלַאב עלעקיטש ַא ,בייוז ַא ךיז

 ןליפַא טָאה ךעמכַא .תועבטמ ,ןסּפעש ,ןגיצ ,ןעלזייא ןבענ זומ ןעמ .רענ

 לעפ-?מעק ןופ ?גָאל ַא טַאהעג טשינ ,ןרעדולּפ ענעסירעצ ןייק טַאהעג טשינ

 ,ץרַאה קידוועגניז ַא טַאהעג רעבָא רע טָאה סָאד רַאפ .רעסַאװ לסיב ַא רַאפ

 .ןדיירפ ןוא ןעגנַאזעג עלַא טימ ץרַאה טיירכ ַא

 ערעדנַא וצ ןבירטעג םיא טָאה סע .ןציזנייא טנעקעג טשינ טָאה רע
 ןגעו טײהרעקידעכַאװ טמולחעג טָאה רע .ןסיורד ןטייוו םעד וצ ,ןטלעוו
 רע .ןכַאז ענייש ןענעז סע סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה רע םגה ,ןכַאז ענייש

 ױזַא טכַאל סָאװ ,ַאטימַאס עניילק יד ץוח ַא ,ןעזעג טשינ לָאמנייק ייז טָאה
 .ןירַא ןרעיוא יד ןיא םיא קידנעגנילק
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 ,םיא טזָאל ןעמ ןעוו .רענעזָאלעצ ַא ,גנוי רענייש ַא ןעוועג זיא דעמכַא

 ַא ןופ ןגייז םיא טזָאל ןעמ ןוא טיורב קיטש ַא גָאט ןדעי םיא טיג ןעמ ןעוו

 טלָאװ רע .ןעגנוזעג רָאג רע טלָאװ ,ךיוב םעד ןליפוצנָא גונעג רעסַאװ ?גָאל

 -עייל סע ןלָאז עלַא ךעלריּפַאּפ עסייוו ףיוא ןביירשפיוא טנעקעג גנַאזעג סָאד

 .רעטרעוו יד ןיא ןרעהנייא ךיז רעדָא ,ןענ

 גרעב יד ןיא ןפיול םיא ךיז טסולג סע .ץרַאה ןייז ןופ ךיז טסייר סעּפע

 ,ןסײרסױרַא ץרַאה סָאד ,ןעגניז ,ןעיירש ןוא

 ,רעביירט-לזייא ןַא ןרָאװעג זיא רע .ןָאט טנעקעג טשינ סָאד טָאה רע

 -יפ טפרַאדעג טָאה רע .ןעגנודעגנא ךיז רע טָאה ַאלַאזבעק ןקידנעקניה םייב

 -ענעוו עקידרעדער-ייוצ ןיא ןענַאּפשנייא ,ייז טימ ןפיול ,ןעלזייא יד ןרעט

 רעקיטש ייווצ ןבעגעג םיא ַאלַאזבעק טָאה םעד רַאפ .ןקינייר ,ייז ןטיה ,רענ

 ,רעפעפ ןטיור ַא גָאלוצ ַא רַאפ ןוא רעסַאװ לנָאל לטרעפ ַא ,גָאט א טיורב

 .טעברַא העׁש ריפ עקירעביא רַאפ ןבעגעגנ ַאלַאזבעק םיא טָאה רעפעפ םעד

 .ןרירפעצ ןעוועג !יא דעמכַא ןוא ןדירפוצ ןעוועג זיא ַאלַאזבעק

 םיא וצ ןעוועג זיא סָאװ ,לגניי ןשידיי םעד ךָאנ טקנעבעג טָאה דעמכַא

 ,םיא וצ טדערעג קינייו עקַאט ,לכיימש ַא טימ םיא ףיוא טקוקעג ,טנעָאנ

 -ביא רעטָאפ ןייז ייב יוװ טוג ױזַא ,עטוג ןעוועג ןענעז ענייז ןגיוא יד רעבָא

 ןוא ,ןטײקנַארק ערעדנַא ןוא עירַאלַאמ ןופ טלייהעג םיא טָאה סָאװ ,םיהַאר

 ,טנוזעג םוצ טכַארבעג קירוצ םיא

 "עג יא ,ןדעמכַא רעביא סָאבעלַאב רעד ,רעקידנעקניה רעד ַאלַאזבעק

 רעד ףיוא ןגיוצענסיוא ךיז טייצ רעד וצ .רענעטיהענּפָא ןַא ,רעמורפ א ןעוו

 -עג טייצ רעד וצ ,ןסעגעג טייצ רעד וצ ;ןעוועג ?לּפתמ ןוא דרע רעליוה

 טעברַא גונעג טשינ ןעוט ,רעצנעליופ ןענעז ייז זַא ,רעבייוו ענייז טפָארטש

 טקניה סָאװ ,עלעטניזעג ןייז ּפָא טשינ ןטיה ,ןעלזייא יד ייב ןלַאטש יד ןיא

 ,ךעלסיבוצ רעטנוא טלניה סופ רעטכער ןייז יו טוג ױזַא רעטנוא

 ןוא םינּפ ןטערומכעגנָא ןַא טַאהעג קידנעטש ,רעזייב ַא ןעוועג זיא רע

 ,רעטערומכעגנָא ןַא ,טָאטש ןופ רעזײה:-עפַאק יד ןיא ןסעזעגּפָא געט עצנַאנ
 ךיז טייקירעגיינ סיורג טימ ןוא ,רעהפיוא ןָא סעטַאיּפ יד ןיא ךיז טצַארקענ

 -ַאב יד ,רעבַארַא יד ,דניירפ ענייז ןופ תוישעמ עקידארומ יד וצ טרעהעגנוצ

 יד יו רעקיליורג השעמ ןייא .טלייצרעדנָא ךיז ןבָאה טָאטש ןופ םיטַאבעל

 .ערעדנַא

 ,ןציזּפָא ױזַא טנעקעג רע טָאה גנַאנרעטנוא-ןוז זיב גנַאגפיואדןוז ןופ
 טייקטייוו רעד ןיא ןקוק ,עקלויל ןייז ןרעכיור ,ייט עלעּפעט ַא ךעלעמַאּפ ןּפוז

 ןגעו ,עטוג-טשינ ןוא םידש ןגעוו תוישעמ דליורג יד ךיז ןיא ןּפַאזנײרַא ןוא

 ןעגנַאװצ יוװ טנעה ערעייז ןיא טלעוו יד ןטלַאה סָאװ ,תוחור עזייב ײלרעלַא
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 ןיוש ייז ןלעוו ,בייוו ןייש ַא ייז ךיז טסולגרַאפ .טסולג ייז סָאװ ןעוט ןוא

 ןופ ,ןלייה ןוא גרעב ןופ ,רעכעל-םונהיג יד ןופ ןעמוק ןוא ןעורנייא טשינ

 | - .בייוו ענייש סָאד ןעמענוצ ךיז ןוא ,ןלָאט ןוא ןּפמוז

 ,גנוריצ ןוא רענייטשלדייא ,רעבליז ןוא דלָאג טימ תורצוא ייז ךיז טליוו

 ייז ךיז טליוו .סנגעמרַאפ יד ןביורוצ ןוא םוטעמוא ןופ ןעמוק ןיוש ייז ןלעוו

 ,ןשינעטסולג ןוא תוואת עזייב עלַא ןוא דניז וצ ,סטכעלש וצ ןדיירנָא ןעמעוו
 םוצ ןעמוקוצ ןיוש ייז ןלעו ,ןטייקזייב עלַא ןּוא תונז ,החיצר ,הליֹזג ,הבינג

 שטנעמ רעד זַא ,ןכַאז עלַא יד וצ ןדיירוצ ,ןדיירנָא טרָאד ןוא ץרַאה סנשטונעמ

 ןזָאל ןיוש ךיז טעוװ רע .לגענ ערעייז ןופ רעצנַאג ַא סױרַא טשינ ןיוש טעוו

 עטסעב יד ןעמענוצ ,ןענעבנג ,ןדרָאמ ,ןקידניז ןוא ןשינעטסולג עלַא יד ךָאנ
 ,טלַאהּפָא ןייק ןייז טשינרָאג טעוװ סע זַא ,רעבייוו

 טרעוו טלעוו עצנַאג יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ַאלַאזבעק רעקידנעקניה רעד

 זיא סָאד .םינאלווייט ןוא עטוג-טשינ ןופ ,תוחור ןוא םידש זיולב ןופ טריגער

 ןיילַא ןבעל ןקידנגייווש ןייז ןיא ךיז טָאה רע סָאװ עיפָאזָאליפ ןייז ןעוועג

 | .טיובעגפיוא
 .רעבייוו ענייז ףיוא קיטכיזרעפייא רעייז ןעוועג זיא רע

 רַאפ קערש טימס לופ ,רעטגהָאזרַאפ ַא ,רעטרעמוארַאפ ַא קידנעטש
 -ןײרַא ןטרָאד םיא ןוא ןצרַאה ןייז ןיא ןּפַאכנײרַא טשינ ךיז ןלָאז ייז ,םירש
 ןיא ןּפעלשנײרַא רעבייוו יד ראג ןלעוו ייז רעדָא ,תורצ ײלרעלַא ןיא ןּפעלש
 -ַאט טָאה רע .עלַא ףיוא זייב ןעוועג רע זיא ,ןכַאז עצרַאװש ןוא ןעגנוטסולג
 ןעוועג ןוא טסיירט ףיוא טרַאוװעג ,טייצ ןיא טעבעג סָאד טָאג ןבעגענּפָא עק
 ערעייז ןיא טּפַאכעגניירַא טשינ ךָאנ ץלַא םיא ןבָאה םידש יד סָאװ ןדירפוצ
 טזָאלעג טשינ םיא טָאה טונימ עדעי ןעשעג ןעק סע זַא קערש יד רֶאְנ ,לגענ
 .ןבעל

 .טלעוו רעד ןיא ןעמעלַא וצ טזָאלעגסױא תורצ ענייז טָאה רע
 רעמ ןָאטּפױא טנעקעג טשינרָאג רע טָאה רעזייה-ייט ןוא -עפַאק יד ןיא

  טשינ ןבָאה סָאװ ,תוישעמ עקידארומ יד ןופ ןלייצרעד םוצ ךיז ןרעהוצ יו
 טלַאה סָאװ ,ַאללַא .ױזַא ןיוש ויא טלעוו יד .ץענערג ןייק ןוא רועיש ןייק

 -ַאב טשינ ךיוא ןעק ,ןטייקנַארק ןוא טנוזעג ,ןגער ןוא זייּפש םינ ,טלעוו יד -
 -ניה רעמערָא רעד ,רע ןעק ױזַא יו טנייה ;עטוג-טשינ ןוא םידש יד ןשרעה
 | ?ןבעגנ הצע ןַא ךיז ,ַאלַאזבעק רעקידנעק

 ןבָאה תוחוכ יִד רעביא ,ןָאטעג םיא רַאּפ ןיוש ןבָאה רעבייוו יירד ענייז
 ןפעטשוצנדירפוצ יבַא ,ךיז ןופ ןבעלדןוא-בייל רעקיטש ןסירעג ,טעברַאעג ייז
 | .רעשרעה ןוא רַאה רעייז

 רעדניק ענייז טשינ ךיוא ,טנידעגּפָא טשינ קנַאד ןייק טימ ייז טָאה רע
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 טָאה רעטציא .טרָאװ טוג ַא םתס רעדָא ,לכיימש ַא טקנעשעג לָאמַא רע טָאה
 טעברַא טימ ןפרָאוװרַאֿפ םיא טָאה וע .ןדעמכַא וצ טזָאלעגסיױא סעכ ןייז רע

 זיא גנוי רעד .ןעורוצּפָא ךיז טייצ ?קיטש ןייק טזָאלעג טשינ וליפַא םיא ןוא

 םורַא ןעוועג טלַא טשינ ךָאד רע זיא רָאי ןציירד ןייק .תוחוכ יד ןופ ןלַאפעג

 ,ןעלזייא ליפ ױזַא ןרעטיפ טנעקעג ןיילַא רע טָאה ױזַא יו ,טנייה .םורַא ןוא
 עקַאט רע טָאה .תואשמ רַאפ ייז ןענַאּפש ,דלעפ ןיא ייז ןּפעלש ןוא ןקינייר |

 .דניוו ןוא ייוו ןעוועג םיא זיא סע .טנעקעג טשינ

 טיירג ןעוועג ;טקינײּפעג ןוא ןגירשעג רעקידנעקניה רעד ַאלַאזבעק טָאה

 רענייא ,דש ַא ךיוא זיא גנוי רעד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןסיירעצ וצ םיא

 | | .עטוג-טשינ יד ןופ

 טשינ ןוא גָאט ַא טיורב קיטש ןייא יוװ רעמ ןבעגעגנ טשינ םיא רע טָאה

 -עלעג םעד רַאפ יורטש ?סיב סָאד .טלייטענוצ םיא רע טָאה רעסַאװ גונעג

 -כַא ןגנוי םעד ןעגנַאגעג ַאלַאזבעק ןזיא ןוואורּפסיוא .ןעמונעגוצ םיא ייב רעג

 ,ןוז ַא סדיזַאי ןדנילב םעד רעדָא ,דנַאל-םידש ןופ רש ַא רע זיא יצ ןעז ,דעמ

 .שיילפ ןוא טולב ןופ

 ןשינעמירג ךיוב ןגָארקעג ,ַאלַאזבעק ,רע טָאה גָאט ַא לָאמנייא ןוא

 יד ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה רע .ןסעועג זיא רע ואוו זיוה-ייט םעניא טרָאד

 .םיהַא טּפעלשעג ךיז גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןוא תוישעמ יד טימ רעדירב-עטונ

 -טשינ ַא ,דש ַא זיא דעמכַא ןַא ,וָאמ םענעי עקַאט רע טָאה ןעזעג ןוא |

 .רענייב טימ רעטוג

 .רעייש ןיא ןעוועג זיא ,עקַאט עטסגניי יד ,רעבייוו ענייז ןופ ענייא
 -עג ייֵז ןבָאה עדייב ןוא ,ןעלזייא יד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ייז ןענעז עדייב
 פוק ןפיוא טכַאלעג טָאה רע ,טגיילעגפיוא טוג ןעוועג זיא גנוי רעד .טכַאל
 ,םינּפ ןטצינשעג-ךעלגנעל ןוא רָאה עצרַאווש יד טימ יד ,ַאגלעז בייוו ןייז ןוא
 ןעוועג --- סיוא טזייוו --- ייז ןענעז עדייב ןוא לוק ןפיוא טכַאלעג ךיוא טָאה
 .ןרעדנַא ןופ רענייא ןדירפוצ קרַאטש

 ןיא ןליפַא ,ןכַאל ןשטנעמ עגנוי זַא ,דניז םוש ןייק טשינ ךָאד זיא סע
 סָאװ רעד ,רחוס-?זייא ןזייב םעד ןַאלַאזבעק רָאנ .ןעלזייא יד ייב רעייש
 .ןלעפעג טשינ סע ןיא םיא ,ןברַאפ עצרַאוװש ןיא רָאנ טלעוו עצנַאנ יד טעז
 גוט רע ןוא גנוי םעד ןיא טציז רעטוג-טשינ ַא יו שרעדנַא טשינ זיא סע
 .הכאלמ רעד רַאפ טשינ

 -עג טימ גנוי םעד ףיוא ךיז ןפרָאװע;ג ,טכַארטעג טשינ גנַאל טָאה רע
 טעוװ רע .ןײרַא בוטש ןיא ןבירטעג רע טָאה בייוו סָאד .ּפעלק ןוא ןעיירש
 -- טכַארטעג רע טָאה -- רעטעּפש ףָארטש ַא ןעניפעגסיוא ריא רַאפ ןיוש
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 -נייא סָאד וליפַא ,זיוה ןייז ןופ ןביירטרַאפ גָאט ןבלעז םעד ךָאנ ןדעמכַא ןוא

 .ןבעג טלָאװעג טשינ גָאט ןרַאפ טיורב ?ליטש עקיצ

 סָאװ ,יפַאס ?טעטש ןופ ,רעקידנעקניה רעד ַאלַאזבעק טָאה ױזַא טָא
 .תוחור ןֹוא םידש טימ טנכערעוּפָא ךיז ,ןַאעקַא ןשיטנַאלטַא םייב טניל
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 .יפַאס לטעטש ןופ סעװַא דעמכַא זיא גָאט ןבלעז םעד

 ,רָאה עטכידעג ענירּפושט ַא טימ ,טנוזעג ,טיובעג טונ ןעוועג זיא רע

 ,ריירפ ןוא ןעננַאזעג טימ לופ ץרַאה סָאד ,טניוו ןיא טרעטַאלפענ ןבָאה סאוו

 טָאה ןעמ סָאװ ,לקער ןגָארטענּפָא ןַא ןוא בייל ןפיוא ןזיוה עטקילפעצ רָאּפ ַא

 | .ןעקנַאשעג ןעוו טרָאד םיא

 .ןייטש ןוא קָאטש רעביא ןרעדנַאו טזָאלענ ךיז טָאה רע

 יד ןיא יט םעד טימ ,רענעלעג ןייז ןעוועג זיא דלעפ ןיא ןייטש רעד

 רע טָאה רעמייב-ךעמלַאּפ יד ןופ .םינּפ סָאד ןשַאװעג רע טָאה סנגרַאמירפ

 טימ ןגיוב ַא ןפַאשעגנייא ךיז טָאה רע .ןעלטייט ןוא קינַאה ןעמונענּפָארַא

 ,ןטייצלָאמ טכַאמעג ךיֹז םעד ןופ ןוא ןזָאה ,לנייפ ףיוא ןסָאשעג ןוא ןלייפ

 לנָאל םענענייא ןַא ןיוש טגָאמרַאפ ,רעלופ ןוא רעפייר ןרָאװעג זיא רע

 -רע רעסַאו טּפעשעגנָא ןוא ךעלטעטש ןיא ןעמוקעננָא רע זיא ,לעפ-למעק ןופ

 ױזַא ,רעיינכרוד יד טפיוקרַאפ ןוא בורג-ןגנער ַא ןיא רעדָא ,לַאוװק ַא ייב ץעגנ

 .טעז רעד וצ טיורב קיטש ַא ףיוא טנידרַאפ םורַא

 זומ ןעמ לייוו ,טנעקעג טשינ רע טָאה רחוס-רעסַאוו ַא ןרעוו ןצנַאגניא

 ןופ תובישח יד םלוע םעד ןגָאזנָא ןלָאז סָאװ ,ךעלקעלג טימ גנַאטש ַא ןבָאה

 -רעסַאוו רעלידובכב רעדעי ןוא ןעמוקוצ טנעקעג טשינ רע טָאה םעד וצ ,ךַאפ

 ןעגנילק ןלָאז סָאװ ,ךעלקעלנ טימ גנַאטש ַא ןבָאה זומ ָאקָארַאמ ןיא רחוס

 ,טמוק סע סָאװ ןוא רע ,ןנַאזנָא ןעיירעּפמילקעג ןוא דיירפ טימ ןוא

 .טגרָאזעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע

 רע .ןענעייל ןוא ןביירש טנרעלעג ךיז רע טָאה טייצ רעיירפ רעד ןיא
 ןוא שיבַארא ןיא טנעיילעג ךעלכיב ךיוא ןוא יירפ ןַארָאק םעד טנעיילעג טָאה

 ,ןכַאז ענייש ןגעוו טמיורטעג ןוא רעטמולחרַאפ ַא ןעוועג זיא רע .שיזיוצנַארפ

 -זעלל יד זַא ,רעדיל ןעמַארגסיױוא ,רעביירש ַא ןייז ןענעק טעוװ ןיילַא רע ןעוו

 ןעגניזסיוא סָאד ןענעק ןלָאז ףייה יד ףיוא ןוא סַאג ןיא רעליּפש ןוא םירָאמ

 .ןענעייל ןוא

 -לעז רעד ןעוועג זיא געװ-?גָאװ ןייז .ןפַאלעגּפָא ןענעז םישדח ןוא ןכָאוו

 ןרעדנַא םעד ןעגנולשרַאפ טָאה גָאט ןייא .ןרעדנַא םוצ ךיילג גָאט ןייא ,רעב

 ןיא טסיירט ןענופעג ןוא טמולחעג ,ךעליירפ ןוא טַאז ןעוועג זיא דעמכַא ןוא
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 רעגנוה ןיא ,תויח ןסיש ןיא ,רעסַאװ ןפיוקרַאפ ןיא :טלעוו רעד ןופ גנידצלַא

 ןוא ןוז רעקידנענערב רעד ןיא ,ןגער םעניא ןוא יוט םעניא ,טלעק ןיא ןוא

 תויח-רבדמ ערעדנַא ןוא לַאקַאש ןופ ןייוועג םעניא ;טכַאנייב ןטלעק יד ןיא

 .ךעלדיימ עגנוי ןופ רעטכעלעג ןקידנעגנילק םעניא ןוא

 ץעגרע טרָא ןעמעװקַאב ַא ךיז טכוזענּפָא ,גרעב יד ןיא קעוװַא זיא רע

 טימ ןרנובעננעמַאוצ רעקידנסיורד א ןבילבעג ןיוש ױזַא ןוא ןזלעפ ןשיווצ

 .ןייש ךעלרעדנואוו ןוא יירפ זיא סָאװ םעֶלַא טימ ןוא רוטַאנ רעד

 ףיוא ןבילבעג ןיוש ,דיזַאי ןדנילב ןופ ןוז רעד ,דעמכַא טלָאװ רשפא

 ןיא ןַארַאפ ןענעז עכלעזַא קינייוװ .נרעב יד ןיא דלעפ ןיא סױרַא עצנַאג ןרָאי

 ןוא ןקילג עֶלַא טימ טָאטש יד ןוָאלרַאפ ןשטנעמ קינייװ ?טלעוו רעצנַאג רעד

 | ?טלעוו רעיירפ רענעפַא רעד רעביא ןרעדנַאוו ןוא םיגונעת

 םענייא ןײא סָאװ סָאד טשינ ןעוו ,ןדעמכַא טימ ןעוועג ךיוא טלָאװ ױזַא

 -ַאס לַאמַאנ ןופ רעטכָאט יד ,ַאקסומ :ןעיורפ ייווצ טננעגַאב רע טָאה גָאט ַא

 ןוא געוו ןכיילג ןופ טעשזדנַאלברַאפ ןבָאה ייז ןעוו ,ןירענידַאב ריא טימ דיא

 ףיֹוא ןעמוקעג טלָאמעד זיא שינערעקרעביא עצנַאנ ַא .ףליה םיא ייב ןטעבענ

 | .םיא ןיא ןוא םיא

 טָאה רע .טילגעצ םיא ןיא ךיז טָאה דיירפ ַא .טכַאוװעגפיוא טָאה דעמכַא
 -רַאפ ןעמיורט ענענייא ענייז ןיא וליפַא ,טלעוו רעד ןיא סעֶלַא ןיא ןסעגרַאפ

 רע טָאה דנַאנַאכָאנ געט ןביז .ןַאקסומ ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה רע .ןסעג

 גָאט ןדעי ,גנַאלק ןוא ץייר ןרעדנַא ןַא ןיא גָאט ןדעי ןוא ןעוועג טלָאמעד יז

 .ןעזעג טכיל רעדנַא ןא ןיא

 ,רָאי ןצעביז ןעוועג טלַא ןיוש זיא רע |

 ןעוועג רע זיא ,טקישעג םיא ךָאנ טָאה דיאַאס לַאמַאנ ןעו טלָאטעד

 זַא ,הרושב עכעלרעדנואוו יד ןעמענוצפיוא ןעוועג טיירג ;םעֶלַא רַאפ טיירג

 וצ ,ךיז ייב טכַאמענּפָא וליפַא טָאה רע .בייוו ַא רַאפ ןַאקסומ םיא טיג ןעמ

 יו ,עטַאט ןייז ןָאטעג טָאה סע יװ טשינ ,ןיילַא ענייא זיולב ןַאקסומ ןבָאה

 ןיולב ,רעבָארג רעד ליאַאמזיא ,רעקידנעקניה רעד ַאלַאזבעק ןָאטעג טָאה סע

 .ןַאמ רעקילייה ַא ןעוועג זיא ןוא בייוו ןייא טַאהעג טָאה אפור רעד םיהַארביא

 ןצרַאה ןיא ףיט .רעטקידײלַאב ַא סורַא רע זיא זיוה סדיאַאס לַאמַאג ןופ

 ריאַאס לַאמַאג ביוא .םיא וצ ןעמוקקירוצ טעוו ַאקסומ זַא ,טסואוועג רע טָאה
 ,רעבליז ןוא דלָאנ טימ ךעלסעפ ןַאקסומרַאפ ליוו רע .ןסחי רעסיורג אזַא זיא

 -עג א ליװו רע ,טלעוו רעד ןיא ןַאמ ןטסקרַאטש ןוא ןטסנעש םעד ליוװ רע

 טשינ ,גרעב יד ןיא ןרעגלַאװמורַא טשינ ךיז לֶאֹז סָאװ רענייא ַאזַא ,ןטנרעל

 .ןזייוװַאב ץֶלַא סָאד ,דעמכַא ,רע טעװ ,ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא ןייג

 ןענרעלסיוא ךיז טעװ רע ,טעָאּפ ַא ןרעוו טעװ רע ,ךייר ןרעוו טעוװ רע
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 לַאמַאג וצ לָאס עטייווצ סָאד ןעמוק טעװ רע ביוא ןוא ,ןטּפַאשנסיװ עלַא

 טעװ קיזומ ,םיא רַאפ ןרעיוט יד ןענעפע ןעמ טעוװ ,ןײרַא זיוה ןיא ןריאַאס

 ןוא ןטסערג ןטימ אבה-ךורב ַא ןלַאשסיוא ןלעוו ןרַאפנַאפ ענרעבליז ,ןליּפש

 | .גנַאזעג ןטסכעלרעה

 -ליז ןוא דלָאג טימ ענעדָאלעג ןענַאװַארַאק ןעיצ ךיז ןלעוו םיא רעטניה

 ןעמוּפרעּפ ,ןבלַאז ןוא ןליוא ,ײלרעלַא ןעגנוריצ ןוא רעכיּפעט ערעייט ,רעב

 ענייש ,ןפרַאװ םיא ףיוא ןעמ טעװ ןעמולב .רעניד ןוא ןטסניד ,ךעלעגענ ןוא

 ןוא ןעלכיימש טימ ןטרַאװּפֶא םיא ןלעוו ייז ,ןטסולג םיא וצ ןלעװ רעכייוו

 .דיירפ

 ךיוא .ןח ןוא טכַארּפ רעצנַאג ריא ןיא םיא וצ ןעמוקסיורַא טעװ ַאקסופ

 ףיוא ,ןטבילעג ַא יו זיולב טשינ ,רעשרעה ַא יוװ ןעמענפיוא םיא טעוװ יז

 .טרָאװ יז ןכלעוו

 םענעי ןיא טמולחעגסיוא ןוא טריזַאטנַאפסיוא דעמכַא טָאה ץֶלַא סָאד

 לַאמַאג ןופ סױרַא רענעניּפשַאב ַא טעמכ ,רעטקידיילַאב ַא זיא רע ןעוו ,גָאט

 .ףוסוי רעדורב סַאקסומ ןופ ןקילב עשיטָאּפש יד רעטנוא ףיוה סריאַאס

 .ןעגנַאגעג קירוצ טשינ ןיוש גָאט םענעי גרעב יד ןיא זיא רע

 .זעפ טָאטש רעד ןיא טריפעג טלָאמעד םיא טָאה געוו רעד

 "קרעמ ךס ַא טימ טָאטש עלופרילָאק ,עשיבַארַא עטמירַאב ַא זיא זעפ

 ,ךעלסעג ,ןטעשטעמ ,סעדייבעג עשיאַאכרַא-ךעלמיטרעטלַא ןוא ןטייקידריוו

 .םייקנייש רעכעלמיטרעטלַא רעטּפַאזעגנָא ןַא טימ ?ופ עּכַא

 "נעגעל ַא טימ טיובעג ןענעז ןטעשטעמ יד .טקילייהרַאפ זיא טָאטש יד

 יַארַא ןעמוק טרָאד .קינייװנסיױא ייס ןוא קינייװעניא ייס ,טייקנייש רערַאד

 .ערעייז רעזייה-טעבעג יד ןעז דנַאל ןופ ןלייט עֶלַא ןופ רֶטב

 רעשיבַארַא רעטלַא ןוא ןטײקכעלמיטרעטלַא ןופ טָאטש ַא ןיא סע

 ןוא געט ןרעדנַאװ ןכָאנ ,זעפ טָאטש רעד ןיא ןעמּוקעגנָא זיא רעמכַא

 ,טכענ

 סָאד ןוא םולח ןייז ןכעלקריוורַאפ טלָאװעג רע טָאה תוחוכ עֶלַא טימ

 .ןעלגילפ עטייוו ףיוא ןגנָארטעגקעװַא םיא טָאה עיזַאטנַאפ עקיציה ןייז סָאוו

 ךיז ןקוקוצ ,ךעלסעג ןוא ןסַאג יד רעביא ןײגמורַא ןביוהעגנָא טָאה רע

 .יװ ןעזעגסיוא טָאה ץלַא .טָאטש רעסיורג ַא ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,ץלַא וצ

 םיוא ןרָאװעג סע זיא טרירעגוצ סעּפע וצ רָאנ ךיז טָאה רע יוװ רעבָא ,ףושיכ

 רע .טייקכעלקריוו רעלַאטורב רעיוד ַא רַאפ ןייטש ןבילכעג זיא רע .ףושיכ

 ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ ,ןרענרעד וצ ךיז סָאװ טימ טַאהעג טשינ טָאה

 .רעּפרעק ןדימ ןרַאפ רעגעלטכַאנ
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 וצ טפַאשקנעב יד .טרעגלַאװעגמורַא ךיז רע טָאה םישדח ןוא ןכָאװ
 -יטש םיא ןופ ןסירעג ,טקיניּפעג ,טנערברַאפ ,טרעצרַאפ םיא טָאה ןַאקסומ
 -עג ןוא ןענורעגסיוא זייווקיצנייא ןענעז תומולח יד .המשנ ןוא ןבעל רעק
 | .רעיורט --- ןוא טייקליוה ןרָאוװ

 ַא טימ ןדיאַאס לַאמַאנ וצ ןעמוק ,קיטכעמ ,ךייר ןרעוו ןופ םולח רעד
 ךיז טָאה -- גנוריצ ,רעבליז ,דלָאג טימ ןעלמעק ןיא טנַאּפשעג ןַאװַארַאק
 אללא וַא ,טסואוועג ןיוש טָאה רע .םיא ןיא טּפעװעגסױא ןצנַאגניא ןיוש
 ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ טשינ טעװ רע .םיסינ ןייק םיא טימ ןָאט טשינ טעװ
 .טשינ לָאמנייק .ןַאמ ןקיטכעמ ןכייר 8

 טשינ רעבָא ,עיזַאטנַאּפ ןייז ןופ ןעכושטסיוא ןעמונעג ךיז טָאה רע
 וצ ידכ .ןעגנַאפעג ןטלַאהעג םיא טָאה סָאװ טפַאשקנעב רעד ןופ ןעכושטסייא
 ןָאטעג רע טָאה ,טפַאשקנעב עקידנעגָאנ יד ,בייל ןיא ןייוועג ןייז ןעיירשרַאפ
 ןרָאװעג ,רעצכעטיירק ןוא םימשב טפיוקרַאפ ,רעסַאװ טימ טלדנַאהעג .ץלַא
 י .טעשטעמ םעניילק ַא ןיא שמש א

 -ָאינצעביז רעד ,ןענַאטשעג רע ןיא ,גָאט ןקידנכַאװפיוא ןופ ןהעש ןיא
 ,ןעפ טָאטש רעטלַא רעד ןיא טעשטעמ ַא ןופ ךיוה רעד ןיא דעמכַא רעקיר
 ענעפָא ריפ טימ ל?למערוט םעד ןיא טקַאּפעגנירַא ןעוועג זיא רעּפרעק ןייז
 -ייש ןייז טימ ןוא טלעוו רעד ןופ ןטייז ריפ יד וצ ,טלעוװ רעד וצ רעטצנעפ
 ייק ,עקיבולג עלַא וצ ףור םעד ןעגנוזעגסיוא רע טָאה עמיטש רעשירפ רענ
 -רַאפ ןענעז סָאװ יד ייס ןוא גנוזענעג ןוא טסיירט ןיא ךיז ןקיטיונ סָאװ יד
 ֿפוק םוצ וצ טשינ יוו-ייס ךיז ןרעה ןוא םישעמ עשירעכערברַאפ ןיא ןָאט
 .גָאט םעיינ ןרַאפ טעבעג סָאד טָאג ןבעגוצּפָא טפור סָאװ

 ןוא רעניד סַאללַא סלַא טקיטפעשַאב ןעוועג רע !יא ןכָאװ ןוא םישדח
 ךיז רע טָאה טייצנשיווצ ןוא ,ןָאט ןסייהעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ץלַא ןָאמעג
 ןוא עכעלטסייג ,רערעל עטוג טַאהעג טָאה רע .רעכיב עקילייה ןיא טנרעלעג
 ןוא ןטפירש עקילייה עשיבַארַא יד ןיא טפיטרַאפ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ םתפ
 ,ןסיוו ןוא המכח ערעדנַא ןיא ןצנַאלּפנייא ,ערעדנַא טימ ןענרעל ךָאנ ןענעק
 .טייל וצ ןוא טָאג וצ טוג ןייז ןענעק ןלָאז ענעי ןוא

 ןרָאװעג םיחלג ןוא טייל עקיטכרָאפטָאג יד ןופ ןזיירק יד ןיא זיא רע
 םיורג ןיא טבעלעג טָאה רע .ןסיוו ןייז טימ ןוא לוק ןייש ןייז טימ טנַאקַאב
 .טייקמערא

 .ןפָאלעג זיא טייצ יד

 ?קיטש ַא וצ ןעגנַאגרעד ָאי סעּפע זיא רע .רָאי ַא ךָאנ ןוא רָאי א
 ןוא רעטכַאמעג ןייק ןעוועג טשינ זיא ןובשח רעד .טשינ סעּפע ןוא לּפַאטש
 .רעטקידנערַאפ ןייק טשינ
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 ,רעניד סַאללַא ןוא םיריזנ רַאפ לרעמעק םעד ןיא טכַאנ ַא רענייא ןיא

 ןייז רַאפ ור ןייק ,רעּפרעק ןייז רַאפ ור ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ רע טָאה

 טלַאטשעג יד .טייקפייר רעכעלנעמ רעלופ ןוא טייקגנוי ןייז רַאפ ,טולב סייה

 ןפרָאװעג ךיז טָאה דע .ןעגנערבוצמוא טושּפ טקינײּפעג םיא טָאה סָאקסימ

 | .תונשקע ןוא ןייּפ טימ לרעגעלעג ןפיוא
 .טנעקעג ךיז טכייל טָאה רע .רעגניז סלַא ןעמָאנ ַא טַאהעג ןיוש טָאה רע

 ןלייוורַאפ סָאװ עכלעזַא רעדָא ,רעגניז"סַאנ עשיבַארַא עּפורג ַא ןיא ןסילשנָא

 -עגנָא ןעועג זיא רע .תוחמש עכלעזַא ערעדנַא ןוא תויוול ,תונותח ףיִנִא

 ןטפירש עקילייה יד ןוא עיזעֶאּפ עשיבַארַא ךס ַא טנעקעג ,ןסיוו טימ טּפָאטש
 זיא סע .טעָאּפ ַא ,רעגניז ַא ,רערעל ַא ןרעוו טנעקעגנ טָאה רע .ןַארָאק ןופ

 .ןגעטש ןוא ןגעוו טימ טלעוו ַא ןפָא ןגעלעג םיא רַאפ

 -ענסיוא טָאה רע יו ןוא טלָאװעג טָאה רע יוװ ןעגנַאגעג טשינ זיא סע

 | | .טמולח
 .טייקזייב ןוא סַאה ןופ ןַאלּפ ַא טכַארטעגוצ רע טָאה

 יד ןעוו גָאט ןטירד םעד ףיוה סדיאַאס לַאמַאג ןיא רע זיא ןעמוקענ

 -עג ַאזַא ןיא .םיא רַאפ העש עטוג ַא ןעוועג זיא סע .ןעגנַאגעגנָא זיא הדועס

 רעמ ןיוש ןוא יז ןעז ,רעמיצ סַאקסומ ןיא ןסיײרנײרַא ךיז רע ןעק רעדליּפ
 | | ,ןזָאלּפָא טשינ

 -טּפיוה יד .תוביס ליפ ױזַא בילוצ םיא וצ ןעמוקעג זיא טייקזייב יד

 -עגנייא ךיז ןבָאה סעיציבמַא עֶלַא .זעפ ןיא לַאפכרוד ןייז ןעוועג זיא הביס

 ןיא ןייז םקונ םורַא ױזַא טלָאװעג רע טָאה רעטציא .טשינרָאג טימ .נלומש

 ,ןלַאפכרוד ענייז רַאפ ןייֵלַא ךיז

 ...רקפה ףיוא טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא

 -וצ ןעוועג ןקילגמוא ערעדנַא ,םיא בילוצ ןכַארבעגסיױא זיא רעייפ סָאד

 -ַאפ ַא ןעוועג זיא סע .ןרעדנַא םעד טכַארבעג טָאה קילגמוא ןייא ,םיא ביל
 | ...גנַאנסיױא רעֶלַאפ
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 .טייצ העש ַא רעביא טייקלענש ןיא ןעגנַאגענּפָא טַאהעג ןיוש ןענעז ייז
 רעביא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד רעביא טקידלָאגעג ןיוש טָאה ןוז יד

 ,טלעוו רעד

 ...דעמבַא --

 - : .ןגיוושעג טָאה רע

 ,ןייז ?חומ טשינ לָאמנייק ריד טעוװ טָאג --

 :רעטרעוװו ןפרַאוװעגסיױרַא ןוא טכַאלעג טָאה רע
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 .ןייז ?חומ רע טעוװ .ךיוא ?ווייט ןיא ךָאד טסביילג וד --

 .לָאמַא סָאװ רעבלעז רעד טשינ טזיב וד ,דעמכַא --

 ןופ טייקטסוּפ רעד ןיא ןעגנַאגעגסיױא ןענעז טכענ-חנבל רעטרעדנוה --

 -רַאפ טיוט רעד זיא לָאמ ?פיוו ,ןפָאלענּפָא ןענעז ןרעסַאװ לפיוו ,טלעוו רעד

 ןיא טקיטייװענסיוא ןוא טנייוועגסיוא ךיא בָאה טכענ ל?לפיוו ,ןעגנַאגעגייב

 ןיא ןעזעג ךיד בָאה ךיא ןעוו טייצ רענעי ןופ ןייּפ ןיא ,סעכ ןיא ,טפַאשקנעב

 | .גרעב יד

 ןסענרַאפ ןטלָאװ עדייב רימ .ןעמוקקירוצ טרָאטעג טשינ טסָאה --

 -עגנייא ךיז טלָאװ טפַאשקנעב יד ןוא ןייּפ רעד .ןרעדנַא םעניא רענייא

 | .טליטש

 ?ןרעדנַא ןַא ןענופעג טסָאה ֹוד --

 .ביל םיא בָאה ךיא ,ָאי ---

 .ןעז טשינ רעמ םיא טסעוו ---

 .ביל םיא בָאה ךיא ,ָאי רעכיז ---

 ,רימ טימ ןייז רעטציא טסעוו --

 טימ ןסירעגניירַא ךיִז טסָאה .דליוו טנייה טזיב וד .גנַאל ףיוא טשינ --

 ןייֹז לחומ טשינ לָאמנייק ריד טעוװ רעטָאפ ןיימ .זיוה רעזדנוא ןיא ןרָאצ

 ךיד טכער סָאד רע טָאה ,ןעניפעג ךיד טעוװ רע ביוא .ןָאטעג טסָאה וד סָאװ

 וטזיב דיירפ רעטסכעה ןייז ןיא .טקידיײלַאב םיא טסָאה ?ייוו ,ןדרָאמרעד וצ

 עוו דע .םיא ייב עקילייה סָאד טרעטשעצ ןוא רעלדָא-ביור .ַא יו ןעמוקעג

 | .ןדרָאמרעד ךיוא ךימ

 .ןעניפעג טשינ זדנוא טעוו רע --

 זיא ודנוא ןשיווצ .דעמכַא ,ןייג טשינ ריד טימ רעטייוו לעוו ךיא ---

 סָאװ ,ןרָאי יירד ,ריד ךָאנ טקנעבעג ךיא בָאה טייצ רָאי יירד .טקידנעעג ץלַא

 טימ וטסָאה ,דיירפ רעשילדעטסיוא ןַא טיפ טקיטעזעג ןייז טנעקעג ןבָאה

 .קיבייא ףיוא ןשַאלעגסיוא טנעה ענעגייא ענייד

 -עג זיא יז ןטייז עלַא ןיא ךיז טקוקעגמוא ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה יז

 ריא ייב ןגיוא יד .טייקרעכיזמוא ןוא דחּפ ןגיוא יד ןיא ,ןקָארשרעד ןעוו

 סָאד ןעוועג זיא סע .קערש ןופ ץנַאלג ןייק טַאהעג טשינ לָאמנייק ןבָאה

 ןיא דיאַאס לַאמַאג ןבושח םעד ןופ רעטכָאט יד ,ַאקסומ סָאװ ,לָאמ עטשרע

 .הלהב ןיא ןעוועג

 -עגענַאב וצ ריד טיירגעג ךיז ךיא בָאה רָאי יירד .ןייג ָאי טסעוו וד --
 ןוא טכַאמ טימ ןַאמ ַא סלא ריד ךָאנ ןעמוק וצ טמולחעג בָאה ךיא .ןענ
 ןייד ןזייוו טלָאװעג ,טייקכייר ריד רַאפ טדיזַאטנַאפסיױא בָאה ךיא ,טייקסיורג

 -רעבירַא םיא ןעק ןעמ ,טכַאמ טימ ןַאמ א יא ןיילַא רע טשינ זַא ,רעטָאפ
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 ךָאנ ןעמוקעג רעבירעד ןיב ךיא .ןבעגעגנייא טשינ רימ ךיז טָאה סע .ןנייטש

 .דרָאמ ןגעוו ןעקנַאדעג עדליוו טימ ,טייקזייב ןוא סַאה ןיא ריד

 .דעמכַא ,רעגרע ךָאנ --

 .דלוש ןיימ טשינ זיא סע .רעסעב ןרעוו לעװ ךיא --

 ךיא ןזָאלרעד טשינ טעװ רעטָאפ ןיימ ,ןפלעה טשינ ןיוש טעוו סע --- |

 ןדנוא ןשיווצ .דעמכַא ,ביל טשינ רעמ ךיד בָאה ךיא ןוא ריד טימ ןייז לָאז

 .טייקדמערפ ןופ רעיוט ַא טייטש ןדייב

 -דנוא טמיטשַאב טָאה ַאללַא .טייקדמערפ ןייק טשינ .אקסומ ,ןיינ ---

 | .טייקנדנובעגנעמַאזוצ רעז

 יקידוועגנילק ןוא קיכליה טכַאלעצ ךיז טָאה יז

 -נעגנילק ןרָאװעג זיא רעטכעלעג סָאד -- ,ןַאללַא ןיא טסביילג וד ---

 ! ?וד --- ,רעקיד

 ןיא ךימ טסעז וד .וט ךיא סָאװ ,טלייצרעד טשינ ריד ךָאד בָאה ךיא ---

 ךיא ןיב ךייר ,ןרָאװעג טשינ ךיא ןיב ץנירּפ ןייק ,דנַאטשוצ ןקיטציא םעד

 -ציא .טשינ ךיא גָאמרַאפ בייל ןפיוא דמעה סָאד יו רעמ רשפא .טשינ ךיוא

 ךיוא ךעלגעמ ,ּפָאק ןטלייבעצ ַא ,םינּפ םענעגָאלשעצ ַא ךיוא ךיא בָאה רעט

 -ורב ןייד .ןגָאלשעג טוג ךיז ןבָאה ייז .ייוו טוט ץלַא .בייל ןפיוא דנואוו ַא

 יירד יד ןיא זַא ,ןסיוו טסלָאז ליוװ ךיא .רעגעלש רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא רעד

 טכַאמעג ,רעדיל ןבירשעג .ךיז רעביא טעברַאעג ליפ ךיא בָאה ,טייצ רָאי

 רעד ןרָאװעג ,טנעיילעג ןטפירש עקילייה טימ רעכיב רעטרעדנוה ,ןעגנַאזעג

 טסעוװ .זעפ ןופ ןזיירק עמורפ יד ןיא ביל ךימ טָאה ןעמ .ןַאללַא ןופ רעניד

 .בָאה ךיא ןעמָאנ ַא דַאפ סָאװ ,ןעז

 רעד טשינרָאג ךָאד זיא סע .דייר ענייז קידנרעה .טניוטשעג טָאה יז

 ,דליוו ןעוועג רע זיא טרָאד .רעמיצ ריא ןיא טכַאנייב סָאװ ,דעמכַא רעבלעז

 .עביל ,סַאה ,טייקזייב טימ לופ ,שטנעמ רעוויטימירּפ ַא יו יור ,היח ַא יו

 רעטציא רע טייטש ָאד טָא ןוא .דרָאמ ַא ןײגַאב וצ טיירג ןעוועג זיא רע

 ,ענייש ןענעז רעטרעוו ענייז .רערעדנַא ַאזַא סעּפע ,םינּפ םענעסירעצ ַא טימ

 ,ןטפירש עקילייה ,רעכיב ,עיזעָאּפ ןגעוו רָאג טדער רע .עקיטכיל ,ענעביוהרעד

 | ?גנולדנַאורַאפ ַאזַא ןייז סע ןעק ױזַא יו .ןעמָאנ ַא

 רעבָא ,דעמכַא ,ךעלגעמ -- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,טייצ רָאי יירד ---

 טסדער ,וד יו ,רעכלעזַא ?רעטָאפ ןיימ וצ ןעמוקעג טשינ וטזיב סָאװרַאֿפ

 טיירג היח עדליוו ַא יו רעמיצ ןיימ ןיא ןסירעגניירַא ךיז טסָאה ?רעטציא

 ?יוא ,ןעמָאנ סרעטָאפ ןיימ ףיוא קילגמוא ןַא טכַארבעג .ןעגנערבוצמוא ץלַא

 לָאז סע םעד וצ טכַארבעג ,טָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ ךימ טלעטשעגסיוא ,רימ

 .רעייפ ַא ,זיוה ןיא רעייפ ַא ןעמוק
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 .ןקירעדינרעד טלָאװעג טשינ רעמ רעטָאפ ןייד רַאפ ךיז בָאה ךיא --
 טימ ריד וצ ןעמוק וצ טמולחעג טייצ רָאי יירד בָאה ךיא ;ריד ךָאד גָאז ךיא

 ,רעגניז רעמערָא ןַא ןיב ךיא זַא ךיז טָאה טזָאלעגסיױא ,טייקכייר ןוא טכַאמ

 טעז ץלַא ןוא םיורגלימ א יו ?ופ ,ןרָאװעג טנרעלעג ןוא טנרעלעג ,טעָאּפ ַא

 .גנולפייווצרַאפ ןוא רעיורט ,רעדיוורעד ןוא טסוּפ סיוא רימ

 ןֵא ןיא ןעזעג טונימ רעד ןיא םיא טָאה יז .םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז

 טסואוועג טשינ טָאה יז .ריא ןיא טּפַאלקעג טָאה ץרַאה סָאד .טכיל רעדנַא

 טעוו סָאװ ,םייהַא קירוצ ןפיול ןוא םיא ןופ ךיז ןסײרסױרַא .ןָאט וצ סָאװ

 "וצ .טכערעג ןייז ךָאד טעוװ רע .ןענערָאצ טעוװ רעטָאפ ריא {ןייז טלָאמעד

 טשינ ,טָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ דיאַאס לַאמַאג ןופ ןעמָאנ רעד ןיא ריא ביל

 בילוצ .ןיוה ןופ ,החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ רָאנ ,םיא ןופ ןעמָאנ רעד זיולב

 .סטכעלש ןוא זייב ןעמוקעג זיא םיא

 .טירט עלענש טימ ןעגנַאנעג ןענעז ייז

 רע טָאה --- ,ךיא עז סָאד ,הומ ןייד ןיא ןרעמַאה ןעקנַאדעג ענייד ---

 ַא ףיוא ןעקנַאדעג יד ןעמענ ןוא ןטכַארט וצ סָאװ טשינ טסָאה -- .טגָאזעג

 -ענ ךיד ךיא ?עוװ טרָאד ,זעפ טָאטש רעד ןיא רימ טימ טסייג וד .לָאשגָאוװ

 .טוג ןרעוו טעוװ ץלַא ןוא בייוו ַא רַאפ ןעמ

 ,ריד טימ ןייג טשינ ןעק ךיא .דעמכַא ,ביל טשינ רעמ ךיד בָאה ךיא --

 רָאי יירד דימ ףיוא טרַאװעג טסָאה וד .ױזַא טשינ דער ,ַאקסומ ---

 ,ןעמַאזוצ ןעוועג ןענעז ןעקנַאדעג ערעזדנוא .טרַאוװעג בָאה ךיא ןוא טייצ

 -םיונוצ ןעוועג זיא טפַאשקנעב ןוא ,ןטפָאהַאב ןעוועג ןענעז תומשנ ערעזדנוא

 .סע טסייוו וד .ןסָאנעג

 .ןכַארבעגרעביא ןרָאװעג זיא ץלַא זיב ---|

 ...?סָאװרַאפ ?סָאװרַאפ ---

 ,ריד וצ ןכעלנע ןַא .ןרעדנא ןַא ביל בָאה ךיא ;טגָאזעג ריד בָאה ךיא ---

 ,רשפא ,טייקנייש עקיטסייג רעמ ,רערענעש ַא ,רערעסעב ַא רע זיא רשפא

 סייו ךיא .ןטסָאמעגסיױא טשינ ןבָאה ןעקנַאדעג עניימ ,טשינ סייוו ךיא

 טימ ןטפָאהַאב זיא המשנ ןייז עקַאט ,רימ טימ ןטפָאהַאב זיא רע זַא ,זיולב

 סלןויט םעד טימס רשפא רָאנ ,הכרב סַאללַא טיס טשינ רשפא  ,רעניימ

 ,ןביולג ,טיוט ךרוד ,קיבייא ףיֹוא רימ טימ רע זיא ןטּפָאהַאב רעבָא ,הללק

 ..,םונהיג ,טייקילייה

 ?טפַאשביל רעד ןיא טשינ טור הכרב סטָאג זַא ,וטסלפייווצ סָאװרַאפ ---

 ..ךיי א ןיא רע ...לייוו ---

 .ןָאטעג לסיירט ַא ךיז טָאה דעמכַא

 רעטָאפ ןייד רַאפ דובכ םעד קרַאטש ױזַא ןָא ךיז טסמענ וד ?דיי ַא --
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 ןטפעהַאב ךיז וטסליוו טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא םענייז ןעמָאנ םעד רַאפ ןוא

 ?דיי ַא טימ ןבָאה הנותח ןוא

 ןייק ןופ טשינ ןוא ןצענערג ןייק ןופ טשינ טסייוו טפַאשביל ןיימ ---

 | | .ןרעיומ

 ?רע זיא רעוו ---

 יָאנ םעד טנַאמרעד טכַאנייב טפָאה .םיא טסנעק וד זַא ,ךיז טכַאד --

 ..רעטָאפ ןייז ןופ ןעמ

 טשינ ךָאנ ןענעז ןדנואוו יד .טיור דעטנוצ ןרָאװעג זיא םינּפ סדעמכַא

 -רַאפ ןיא ,ייז ףיוא טנקירטרַאפ ןעוועג זיא טולב סָאד .ענעשַאװעגּפָא ןעוועגו

 טָאה רע .ןוז רעד ןגעק טצנַאלגעג ץכעליוושעג סָאד טָאה רעטרע ענעדייש

 ַא טָאה יז .טכיזעג ריא ףיוא ןגיוא עכעלגנירדכרוד ,עפיט ענייז טלעטשעגנָא

 .ןָאטעג רעטיצ

 יא םיחַארביא אפור רעד ...טרַאװ ?ןעמָאנ ןייז טנָאמרעד בָאה ךיא ---

 ַא רענייז ,טלייהעג רימ טָאה סָאװ ,רעטָאפ ןיימ ןופ דניירפ רעד ,רַאטַאנעב

 .לאומש  ,ןוז

 :ןָאטעג עשטּפעש ַא ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה יז

 .יפַאס ןופ רַאטַאנעביא לאומש רעטקָאד רעד .ָאי ---

 קירוצ ןרָאי ליפ ױזַא טימ .זירַאּפ ןיא ראג ךָאד זיא רע ,.,?לאומש ---

 !יפַאס ןופ קעווַא

 -עגסיוא רעטָאפ ןיימ טָאה רע .רָאטקָאד ַא ןעמוקעגקירוצ ןיא רע --

 -םוא רשפא ןוא ור ןוא גנושטנעב זיוה רעזדנוא ןיא טכַאדבעגניײרַא ,טלייה

 -עגּפָא םיא טולב ןיימ ןוא ביי? ןיימ ,םיא ןיא טבילרַאפ ךיז בָאה ךיא .קילג

 | .גנוטלעש ןיא ןוא גנושטנעב ןיא ןבעג

 ?טרירַאב ךיד טָאה רע ---

 ,ךָאד טסרעה וד ---

 -סייג ,לַארַאמ טימ לופ ,רענייר א זיא רע .ךעלגעמ טשינ זיא סָאד --

 !ךעלגעמ טשינ ויא סע .טייקנייר עקיט

 .ןרעהעג טשינ ןרעדנַא ןייק וצ ןיוש לעװ ךיא .ביל םיא בָאה ךיא ---

 טלָאװ רע יוװ ,סיורָאפ טירט עלענש טימ ןייג ןעמונעג טָאה דעמכַא

 סאו סטכעלש סעּפע ןופ ,ערוצמ ַא ןופ ,שינעקישנָא רעזייב ַא ןופ ןפָאלטנַא

 .םיא ףיוא טרעיול

 טייהנגעלעג ַא זיא רעטציא .סיורָאפ לענש ןייג ןעמונעג ךיוא טָאה יז

 וצ ןלַאפ -- ,חומ ןיא טרעמַאהעג ריא סע טָאה --- ,םייהַא ןרעקמוא ךיז

 תנובעגרַאפ ןוא תונמחר ,ןטעברעביא םיא ןוא ןדיאַאס לַאמַאג ןופ סיפ יד
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 ,טוג ןייז רעדיוו טעוו ץלַא ןוא ןלאומש ןכוזפיוא םעדכָאנ ,םיא ייב ןטעב

 .ךַאו רעדיוו זיא ץלָאטש ןייז .ןרעטש טשינ ריא טעוװ דעמכַא

 .טגָאזעג רע טָאה -- ,ַאקסומ ,ןייג םייהַא טסנעק וד ---|

 .ןכָארבעג ןעוועג זיא ?וק ןייז

 .םיא ֹוצ ךיז טרעטנענרעד ןוא ןגיוושעג טָאה יז

 -מוא ךימ טעוװ רעטָאפ ןיימ ..םייהַא ןייג טשינ רעטציא ןעק ךיא --

 | ,ריד טימ ןייג לע ךיא .ןעגנערב

 ןייד ןופ רַאטַאנעביא לאומש ןופ טלַאטשעג סָאד ןסײרסױרַא טסלָאז ---

 .,ןורכז

 | .טרעפטנעעג טשינ טָאה יז

 טָאה סָאװ ,זלעפ ַא ןיא לַאפרעסַאו ַא וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ייז

 -יולב-רעבליז יד .גנַאלש ַא יו טלזירעג ןוא טשיורעג ,דיירפ טימ ןענורעג
 -ַאו םוצ ןלַאפעגוצ זיא דעמכַא .ןגיוצעגוצ ייז טָאה רעסַאו םעד ןופ טייק

 -נרטעג יז טָאה םעדכָאנ ,?ענש ןוא קיטסַאה ןעקנירט ןעמונעג ןוא לַאמרעס

 -ַָאלעגנָא ןוא ענעלָאװשעג יד טליקעג ,םינּפ סָאד ןשַאוועג ךיז טָאה רע .ןעק

 .םינּפ ןופ ןדנואוו ןוא ןלייב ענעפו

 ןלעו טרָאד ןופ ,העש עכעלטע ןיא לטעטש ַא ןיא ןייז ןלעוו רימי --

 .זעפ טָאטש רעד וצ ןַאב יד ןעמענ רימ
 .ןגיוושעג טָאה יז

 יא

 ןיא טעּפש זעפ טָאטש רעטלַא ,רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז יז

 ,טבַאנ רעד

 .ףיוהדןַאב ןפיוא טקיטכענעגרעביא ןבָאה ייז

 "עג טשינ טָאה יז .עלהריד א טכוזענסיוא דעמכַא טָאה סנגרָאמ וצ

 רערעטיב ַא ןעגנַאגעגנָא ריא ןיא זיא סע ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןעניואוו טכָאװ

 'רַאפ ןעוועג זיא יז .ןָאט וצ ךיז טימ סָאװ טסואוועג טשינ טָאה יז .ףמַאק

 -ענ יד .,ןרָאװעג ןדנואוושראפ יו סעּפע זיא ,דעמכַא ,רע ךיוא .טלפייווצ

 סע סָאװ ,טגָאועגסױרַא טשינ טָאה רע .חומ ןייז ןיא טעיארעג ןבָאה ןעקנַאד

 ןעוועג ןענעז ייז .רעטרעוו עטלייצעג טדערעג ןוא טשוקעג יז טָאה רע .זיא

 .ייז ןשיווצ ןעוועג זיא טייקרמערפ ַא סעּפע ןוא ןעמַאזוצ

 -עג ערעטצניפ טימ םורַא ךיז טגָארט רע זַא ,טַאהעג ארומ טָאה יז

 .ןלאומש ןגעק ןעקנַאד

 טָאה יז ,טשינ סעּפע ןוא ,ןדעמכַא ,טַאהעג ביל ָאי סעּפע םיא טָאה יִז

 -- ןיא ךיא רעד ,תומשנ ייווצ טַאהעג ,ןטלעוו ייווצ ןיא טבעלעג רעטציא
 .ייווצ
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 -ַאב ַא ןגָארקעג טָאה רע .םיא טימ ןעניואוו וצ טקיליוועגנייא טָאה יז

 -יטפעשַאב ַא ןגָארקעג טָאה יז ךיוא .רָאכ ַא ןיא רעגניז ַא סלַא גנוקיטפעשי

 .םימשב ןוא ןעמופרעּפ ןופ טפעשעג ַא ןיא גנוק
 ץלַא םיא ןוא רעטָאפ םוצ ווירב ַא ןבירשעג יז טָאה גָאט ַא םענייא ןיא

 ,טלייצרעדסיוא

 רעטָאפ רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז .ןעמוקעג טשינ זיא רעפטנע ןייק
 -סיוא ןעמונעג ןגעוו ענעדיישרַאפ ךרוד טָאה יז .ןרָאצמירג טיפ לופ זיא

 תתועידי ןעמוקעגנָא ריא ןענעז סע .זַארַאגַאמ ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ןשרָאפ

 -רַאֿפ זיא ןנעמרַאפ סרעטָאפ םעד :;רערעדנַא רעד ןופ רעקירעיורט ענייא

 -עג טנערברַאפ זיא ,רעדורב ריא ,ףוסוי ,טכַאנ רענעי ןיא ןרָאװעג טנערב

 -עג הנותח ןוא יפַאס ןייק קעװַא זיא ַאנַאמַא הכרב .טכַאנ רענעי ןיא ןרָאװ

 -נַאלבַאסַאק ןיא רעטציא זיא קלָאפרַאּפ סָאד .רַאטַאנעביא לאומש טימ טָאה

 .ַאק

 ,סַאה ,סעכ ,רעדיוש טימ ןוא ןטסקרַאטש םוצ טָאה תועידי עֶלַא יד ןופ

 ןופ הנותח רעד ןגעוו העידי עטסיו יד ריא ןיא טצירקעננייא ךיז ןרָאצ

 .ןלאומש טימ ןהכרב

 ןיילַא .טייקיטליגכיילג רעשיאָאטס ַא טימ ןעמונענפיוא יז טָאה ץלַא

 ןיפ ןרָאצ םעד ףיוא ןוא ןשינעעשעג ערעטצניפ יד ףיוא ןעוועג ןידה-קידצמ

 רעבָא טָאה יז .זיוה סרעטָאפ ריא ףיוא ןסָאנעגסױא טָאה רע סָאװ ,ןַאללַא

 .ןלאומש טימ ןהכרב ןופ הנותח רעד ןגעוו העידי יד ןעמענמפיוא טנעקעג טשינ

 יד .רעפטנע ןייז ףיוא טרַאװעג ןוא ןדעמכַא טלייצרעד ץילַא טָאה יז

 וצ ךיילב ןופ ןוא ,ךיילב וצ טיור ןופ ןטיבעג ךיז ןבָאה םינּפ ןייז ןיא ןברַאפ

 ןופ ןעגנַאגסױא ערעטיב עכלעזַא ףיוא טכירעג טשינ ךיז טָאה רע ךיוא .טיור

 ןוא ןילַא ךיז טימ ליּפש-סיעכהל-וצ ַא טליּפשענ טָאה רע סָאװ ,טכַאנ רענטי

 .טיוט רעד ןוא לווייט רעד ,טשימענניירַא ךיִז טָאה לווייט רעד

 טָאה רע ןעוו ,טרעטיילעגסיוא ?סיב ַא ןרָאװעג טשרע זיא םינּפ ןייז

 יז טעװ טציא .ןלאומש טימ ןהכרב ןופ הנותח רעד ןגעוװו טסואוורעד ךיז

 -ענ יז טעוװ רע .טונ ןייז טעוו ץלַא ןוא ןלאומש ןיא ןסעגרַאפ ןוומ ,אקסומ

 .ביִל קרַאטש ךָאנ ץלַא יז טָאה רע .בייוו ַא רַאפ ןעק

 .טייקנייש רעשיזיפ ריא ףיוא טקריוועג טשינ ןבָאה ןסעיינ ערעטיב יד

 .רעפייר ,רעלופ ,רענעש ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא יז

 -נייא יז טָאה .זיוה ןיא ןעוועג טשינ זיא דעמכַא .גָאט ַא לָאמ ןייא זיב

 / ןַאב רעד וצ טוָאלעג ךיז ןוא ןכַאז עריא ןופ עכעלטע טקַאּפעג
 טשינ ריא וויא סע .ַאקנַאלבַאסַאל טָאטש רעד ןיא ןעמּוקעגנָא זיא יז

 -עביא לאומש רָאטקָאד ןופ סערדַא םעד ןעניפעגוצסיוא ןעמוקעגנָא רעווש

 ...רַאטַאנ



 ?טיּפַאק רעטנצניינ |

 ַאנַאמַא חנרגנ ןופ טלעוו עיינ יד

 .יעסרַאמ ןופ טרָאּפ ןיא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ףיש יד

 .יעסרַאמ ןזיב ַאקנַאלבַאסַאק ןופ עזייר יד טרעיודעג טָאה געט עכעלטע

 .יינ ןעועג ריא רַאפ ןיא ץְלַא .ןהעש ןוא ןטונימ יד ןעגנולשעג טָאה הכרב

 -עג ,גנודיילק ,תונושל ,רעמינּפ עיינ ,יובעג ריא ןוא ףיש יד ,ושטנעמ יד

 ענייז ןיא םי רעד טנייה .טשימעגסיוא ָאד ךיז טָאה ץְלַא .רעיורט ןוא גנַאז

 ןופ געיעג סָאד ,םי ןופ ךַאלפ-?גיּפש רעד ,רענעט ןוא ןברַאפ עקידוועליפש

 ,עקידלָאג ,עקידנעגנירּפש ,עקידנעילפ :שיפ ײלרעלַא .ףיש רעד ךָאנ שיפ יד

 -ןויורב יד ןיא געיעג ןדליוו ךעלרעדנואוו ַא ןיא עלַא .עניורב-ןירג ,עטיוד

 .םי םעד טריינש סָאוװ ,ףיש רעניילק רעד ךָאנ ןרעסַאוװ טק

 .רענעט ןוא ןברַאפ ןופ ?יּפש רעכעלרעדנואוו ַא זיא סע

 .ךעלקילגמוא ןוא ךעלקילג ,טליּפשרַאפ דניק ַא יו ןעוועג זיא הכרב
 ןענַאטשענוצ זיא יז ןשטנעמ טימ טנעקַאב טכייל רעייז ךיז טָאה יז

 סָאװ ץייר רעד ,ןגיוא יד ןיא ,םינּפ ןיא טייקכעלרע ,ןושל םענייפ ריא טימ
 .טייקנייש ןוא טייקנייר ןיא טכיזעג ריא רעביא טליּפשעג טָאה

 רעעּפָארייא ,עטלַא ןוא עננוי ,ןשטנעמ טימ ןכערּפשעג טריפרַאפ טָאה יז

 רענייא ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעג ןענעז לייט .ענעריובעג רענַאקידּפַארןופצ ןוא
 ןכוז רעטייווצ רעד ,רָאטלַאד ןסיורג ַא וצ רענייא ,ןעלדנַאה רענייא ,ןרידוטש

 ַא ךיז טרעמַאלק רע ןכלעוו ןיא ,םולח ןייז ץעגרע ןעניפעג רענייא ;קילג

 ןיא ןייגניירַא ןוא תומולח יד ןופ ךיז ןעכושטסיוא רעטַייװצ רעד ,גנַאל-ןבעל

 | ,טייקבעלקריוו רעיורג ,רעטרַאה ןופ טלעוו ַא ןיא ,טלעוו רעיינ ַא
 .ייז ןופ ענייא ןעוועג ךָאד זיא יז ךיוא

 -םוא ףיט רָאנ רעדָא ,ךעלקילג ןיא יז ביוא טסואוועג טשינ טָאה יז

 | | ,ךעלקילג
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 -עג טשינ יז טָאה גנולדנַאה ריא ןרעפטנערַאפ טלָאװעג טָאה יז ?םיוו

 טָאה יז .בייל ןיא טקינײּפעג ,המשנ רעד ןיא טקינײּפעג יז טָאה סע .טנעק

 טָאה יז :תוביס ייווצ ןעוועג ןענעז סָאד ןוא גנורעפטנערַאפ ןעניפעג טלָאװעג

 רעד ןופ טיײקיטלַאטשעגײיװצ ןוא טייקידמינּפ-ייװצ רעד רַאפ ,לָארשעג ךיִי

 יז א ,ןַאס ַא רַאפ ןלאומש ןבָאה ףוס-לכ-ףוס טעוו יִז .ַאקסומ ןירעכַארַא

 ,ןכיירגרעד ןוא ןענרעל :טלעװ רעיינ ַא ןיא ךיז ןסיירניײרַא טלָאװעג טָאה

 יז ,לַאפרַאפ .ןילַא ןוָאל םיא ןעוועג רעבירעד זיא ךַאז עטסעב יד
 .טרַאג רע סָאװ ךָאנ ,סָאד ןכיירגרעד רע לָאז ןוא ןייז בירקמ ךיז טעוו

 רשפא .,חומ ריא ןיא טריניבמַאקסיוא ןרָאװעג זיא ןדייב ןשיוװצ טנ רעד

 | .ןטוג םוצ טריפעגוצ ןרעוו םורַא ױזַא טעוו

 רע טייקסטוג לפיוו .ןגיוא ענייז ןעװעטַאר וצ ףליה ןכוז ןזומ טעװ רע

 רַאפ ןבעגקעװַא ךיז טייקטיירג לפיוו ,ץרַאה ןייז ןיא ןגָאמרַאפ טשינ לָאז

 -  .ןעװעטַאר ןזומ ךיז ךָאד רע טעװ ,ערעדנַא
 דירַאּפ ןייק ןעמוק טעװ רע ביוא ןענעק ךיז רָאנ רע טעוװ ןעװעטַאר ןוא

 ריא טָאה ױזַא .ןגרוריכ עטסואווַאב ןופ עיצַארעּפָא ןַא ןייגכרוד ,ןלייה ךיז

 .יפַאס ןיא רעטקָאד רעשיזיוצנַארפ רעד טגָאזעג

 -קָאד ןשיזיוצנַארפ םעד ןעזעג טָאה יז זַא ,טסואוועג טשינ טָאה לאומש
 ױזַא זַא ,טכַאמעגּפָא ןבָאה עדייב זַא ןוא ,טדערעג םיא טימ טָאה יז זַא ,רָאט
 .ןעשעג סע זומ

 רעבלעז רעד :זיא ןבעל ריא טלסיירטעצ סָאד סָאוװ ,רעבָא ךַאז ןייא

 טָאה לאומש ןוא ןלאומש ביל קרַאטש טָאה רעכלעוו רָאטקָאד רעשיזיוצנַארפ

 רָאט ןעמ זַא ,טגָאזעג ריא טָאה ,תודוס םוש ןייק טַאהעג טשינ םיא רַאפ

 ,ט-סייה סָאד ,עיצַארעּפָא ןַא ףיוא ןעגנונעפַאה עסיורג רָאג ןייק ןגייל טשינ

 םע .גלָאפרעד ַא ןיא רעכיז טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג ןייז טשינ ןעק ןעמ

 לאומש .היאר רעד טימ סעיצַאקילּפמָאק ערעווש ,טייקנַארק ערעווש .ַא זיא

 רעביא .זירַאּפ ןיא טנַאזעג ןיוש םיא סע טָאה ןעמ .טוג רעייז סע טסייוו

 םעד ייב ,טייקסטוג רעצנַאג רעד ייב לייוו ,טנשקעעגנייא רשפא רע זיא םעד

 -ַאב ךיז ,ָאד ןעמוק קירוצ לָאז רע זַא טיוט ןרַאפ רעטָאפ ןייז ןופ גָאזרַאפ

 רע טלָאװ ,ָאד עכעלקילגמוא ,עטנלע יד ןופ טיונ יד ןרעדניל ןפלעה ןוא ןצעז

 ןוא גולק ןיא ?אומש .דנילב ןרעוו טשינ ,ןעוועטַאר ךיז טלָאװעג ךָאנ ץלַא

 -עצ לםייווצ רערעטיב ַא רָאנ ,זירַאּפ ןייק ןפָאלעג ןיילַא טלָאװ רע .קיטומסיורג

 -ַארעּפָא רעד ךָאנ וליפַא לַאפכרוד ַא רַאֿפ ארומ טָאה רע .המשנ ןייז טסייר

 עיצַארעּפָא יד ביוא זַא טסייו ןוא רעטקָאד רעטונ ַא ןייֵלַא זיא רע .עיצ

 .קיבייא ףיוא ןרױלרַאפ ןיוש רע זיא ,לַאפכרוד 8 ןייז לָאז
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 טשינ טלָאװ יז .ןעלדנַאה טנעקעג טשינ שרעדנַא רעבָא טָאה ,הכרב ,יז
 -ציא .ןרָאפ טשינ ֹוירַאּפ ןייק טעוו רע .רעגרע ןעוועג טלָאװ ,םיא ןופ קעוװַא
 .ןעמוק ןזומ רע טעוו רעבָא רעט

 ,ןטעברַא עטסרעווש יד ןָאט טעװ ,ןייג ןריולרַאפ טינ טרָאד טעװ יז
 ןוא ביל יז טָאה רע .ןעמוק רע טעוו טלָאמעד .ןכיירגרעד סעּפע ןוא ןרידוטש
 .ייברַאפ ןייז קערש יד טעװ ןיוש טלָאמעד ,ןבָאה הנותח רעדיוו ןלעוו ייז

 -שָאק יד .טכענ יד ןטימ ןיא ךיז טפרַאװ לאומש יו ,ןעזעג טוג טָאה יז
 .ןייּפ רעד ,קערש יד ,םיא ןקינייּפ ןרַאמ

 ןצלָאטש םעד רעמ טשינ טגָארט יז .טנלע ערייב ייז ןענעז רעטציא
 .אנאמא הכרב :ןעמָאנ ןשלדיימ ריא קירוצ טָאה יז ,רַאטַאנעביא ןעמָאנ

 ןענעז סע ,ןַאלסומ רַאפ ןקָארשעג ךיז יז טָאה ןעמעֶלַא רַאפ יו רעמ
 טנַאהרעביױא יד ןעמונעג טָאה ,ןַאקסומ רַאפ קערש יד ןעוו ,ןטונימ ןעוועג
 ךיז טָאה יז .ןרעװ ןגָאלשעג ןעק רע רעכלעוו טימ ,טייקדנילב רעד רעביא
 תונמחר ,טרעױדַאב יז טָאה יז .יורפ רענייש ,רעניילק רעד רַאפ ןקָארשענ
 | .קערש ןיא טקיטייוװעג ןוא ריא ףיזא טַאהעג

 .ןרעסַאװ עטמיושעצ עיולב-ךעלנירג יד ןיא טשטילנעג ךיז טָאה ףיש יד
 טרעדנואוואב טָאה ןעמ .ןשטנעמ ענעדיישרַאפ טימ טנעקַאב ךיז טָאה יז

 ,ץנַאגעלע --- ןוא טייקוויטימירּפ ,ךיז ןעמענַאב ,ןדייר ריא ,טייקנייש ריא
 .טסנרע רעפיט ןוא טעטיוויאַאנ

 .יעסרַאמ טרָאּפ םעניא ןעמוקעגנָא זיא ףיש יד
 -עג ןוא ןליוו ןקידנזיורב ,טייקכעלמייה ,דיירפ"ןסַאג טימ טלמיוו ָאד

 סעילַאװכ ענייז ןוא טָאטש רעד ןופ ןגערב יד טשַאװ םי רעד .ןבעל םוצ גנַאז
 -רעדנוה יד ןיא ,רעקילדנעצ יד ןיא ןפיש .רערעדנַא רעד ענייא ןייא ןעגנילש
 .קעװַא ןעייג ןוא ןָא ןעמוק סע .ןלייט-טלעוו עלַא רַאפ ןפַאה םעד ןזָאלרַאפ רעט
 -ַאב ענדַאמ ,עקיברַאפנדישרַאפ ןשטנעמ ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ ןשטנעפ
 ןַא ייז ןבָאה אר .ײלרעלַא ,עקיטומטוג ,עזייב ,עטמיוצעג טשינ ,ןרעטקַאר
 -וואוו א רַאפ ןוא ןטפעשעג עלעקנוט רַאפ ,טעברַא ןוא סנכערברַאפ רַאפ טרָא
 ,עיצקודָארּפ רעכעלרעד

 ןוא רעמינּפ יילרעטנזיוט ןוא סָאטש יד טגָאמרַאפ ןטרָאּפ עכעלטע
 .סעקסַאמ

 -ןקור רעד ,"ערעיבַאנַאק, יד ,עיילַא עסיורג ַא טפיול טָאטש ןטימ ןיא
 ,עמורק ךיז ןדיינש ןייבנקור םעד ןופ ןטייז עלַא ןופ ןוא טָאטש רעד ןופ ןייב
 -יובעג ןוא ןרעיומ יד ןופ טפַאשגנע רעד בילוצ ןעמוקניײרַא ןטלעז ןעק ןוז יד ןוא שעוו ךיז טנקירט רעטצנעפ יד ףיוא ואוו ,ךעלסעג עטיירדעג ,עגיע
 ,טאטש-ןפַאה ַא ןופ ןּפיט ײֿפרעלַא ,רעשיפ ,רעטעברַא-טרָאּפ ןעניואוו ַאד .סעד
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 ןוא טכוזרעפייא ,טייקסטוג ,סנכערברַאפ ,לָאהַאקלַא :ןעמַאזוצ טייג ץַא יאוו

 | .ןעמַאזוצ ץלַא --- גנורעפּפָא-טסבלעז ןליּפַא

 ןעוועג ויא טימעג סָאד ןוא ץרַאה ריא .ףיש רעד ןופ ּפָארַא זיא הכרב

 קיריירפ סעּפע .רעהַא טשינ ןוא ןיהַא טשינ ,לָאשגָאװ ַא ףיוא רענייא יז

 ןענַאטשעג ןוא ןָאטעגּפָא טָאה יז סָאװ םעד רַאפ טרעױדַאב .קירעיורט ןוא

 טמולה םעד ןגעוו טָא .טלעוו רעיינ ַא ןגעקַא עקירעגיינ ַא ,עטלַארטשעצ א

 טשינ ,טמולחעג טלעוװו ַאזַא ןגעוו טָאה רעטָאפ ריא .ןבעל עצנַאג סָאד ךָאד יי

 -ַאמ ןיא ןטרָאד ןָאט וצ טַאהעג טָאה סע סָאװ סּפעע וצ ןדירוצ ךיז טלָאװעג

 .טייקמערַא ןוא טפַאשגנע יד ,זַארַאג

 טימ ,טלעוו רעיינ רעד טימ םינּפ-ּפא-םינּפ רעטציא יז טייטש טָא ןוא

 ,ןשטנעמ ןופ שימעג ַא זיא סע .ןדיירפ ןוא ןצייר ,רענעט ןוא ןברַאפ עלַא

 ןוא בייל ךיז ןסיירעצ עֶלַא .עקידנעיירש ,עקישער ,עזייב ,עליטש ,עדמערפ

 .סָאװ טשינ ןיילַא ןסייוו ןוא ןכיירגרעד סעּפע ןליוו ,ןפיול ,ןבעכ

 רָאטלַאד ןופ טנעָאנ ןייז וצ ,טַאהעג טָאה יז סָאװ גנורַאנ עטסערג יד

 -כעלקריוו רעד ןיא רָאנ םולח ןיא טשינ ,טכיירגרעד יז טָאה ,רַאטַאנעביא

 םולח םעד טנעה יד ןופ טזָאלעגסױרַא יז טָאה סָאװרַאפ .תמא םעניא ,טייק

 ?תמא םעד ןוא

 ?טעטש ריא ןיא זיולב טשינ ,עשיבַארַא ןוא עשידיי ,ךעלדיימ רעטנזיוט

 .קילג ַאזַא ןיא טרעמַאלקעג ךיז ךָאד ןטלָאװ ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא רָאנ

 ,רעכיב יד ןיא טנעיילעג ןכַאז עכלעוַא ןגעוו טָאה יז .ןטלעז ךָאד טפערט סע

 זיא רעטציא זיב טלעװ עצנַאג ריא .טינ טסייוװ יז זַא ,ךעלגעמ רעייז ןוא

 .זַארַאגַאמ עלעטעטש סָאד ןעוועג ךָאד

 - ,דניירפ ןָא ,טלעג ?סיב ַא טימ ,יורפ עניילק עקירָאידןצכַא ןַא ,רעטציא

 ןבעג טלָאװעג ריא טָאה ?לאומש .סערדַא ןייק טשינ וליפַא טָאה ,עטנַאקַאב ןָא

 ךיוא סָאד טָאה יז ,ןבעגעג טשינ סעּפע ןוא זירַאּפ ןיא דניירפ ןופ ןסערדַא

 ,ןילַא ןגעקַא טלעוו עיינ יד ןייג ?יוו יז ,טלָאװעג טשינ טָאה יז .ןטימעגסייא

 .ןעגנוזייוונַא סמענייק ןָא ,ףליח סמענייק ןָא

 ןפָאלעצ ,ןרָאפעצ ,ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז ףיש רעד ןופ ןשטנעמ עּלַא יד

 .ןדיירפ ענעגייא טימ רעדָא ,ןגרָאז ענעגייא טימ ,געוו ןרעדנַא ןַא ףיוא רעדעי

 .ןילַא ,יעסרַאמ ןופ טרָאּפ ןקיזיר םעד ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא יז

 .ףױהנַאב םוצ ךעלצנער עריא טימ טּפעלשדעד ךיז טָאה יז

 ףיוא ןטרַאװ טפרַאדעג גנַאל טשינ טָאה יז .טייצ-גָאטימ ןעוועג זיא סע

 -ייב םימ ןוא םעּפע ןעקנורטעגסיוא ,ןסע סעּפע טפיוקעג ךיז טָאה יז .גוצ ַא

 .רעטצנעפ םייב טרָא ןַא ןענופעג טָאה יז .גוצ םעניא ןיירַא ךעלצנער עד
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 ןיב זירַאּפ ןופ .ךיירקנַארפ ןוא עילַאטיא ןשיווצ טפיול סָאװ ,גוצ רעד

 טָאה ,קירוצ -- ןוא ערעיוויר רעשיזיוצנַארפ רעד ייב ,עילַאטיא ,לימיטנאוו

 ןשיווצ ,טכעלפעגצןסלער םעד רעביא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןוא טרָא ןופ טרירעג

 -לס ענרעזייא ןוא סעּפולס-ָאפעלעט ,ןשטנעמ ,סעדייבעג ,סנזייא ,ןטָארד

 -כערק ןוא קידנעּפָאפ ,לענש ןוא ךעלעמַאּפ ,טרעטנַאלּפעגסױרַא ךיז ןוא סעּפ
 רעסיורג רעד ןופ ,ךיירקנַארפ-םורד ןופ סױרַא רעדלעפ עיירפ יד ףיוא קידנצ

 .סנַאװָארּפ טנגעג רעקידתובחר

 .רעמוז טעּפש ןופ גָאט ַא ןעוועג זיא סע

 -ופ ,עקיטפַאז-קיטולב .ןייוו רעד טקיטייצעג טָאה רעדלעפןייוו יד ףיוא

 -נייו עכעלבלעג ,קידלָאג|ירג ןוא ,ךעלגנעטש עקיזיר ןיא ןביורטנייוו על

 ןדיינשּפָא ייז לֶאֹז ןעמ טרַאװעג ןוא דרע רעד וצ ןגיובעג ךיז ןבָאה ןביורט'

 .ןגעו האנה סנשטנעמ ןרַאפ ןטײקיטפַאז יד ןשטעווקסיוא ןוא םַאטש ןופ

 יד טצירּפשַאב ןוא רעדלעפ יד רעביא ןכָארקעגמורַא ןענעז םירעוּפ

 ןוא ןטקעזניא יד ןבײרטרַאפ לָאז סָאװ ,טייקיסילפ ַא סעּפע טימ רעטעלב

 -ייב עלופ .געט רעמוזטעּפש יד ןיא זיײװסערַאמכ ךיז ןביילק סָאװ ,ןגילפ

 עפייר טימ טנדָאלַאב ןעוועג ןענעז ,ןגייווצ עקיזיר עטרעטעלבַאב טימ רעמ

 .טייקלופ רעייז טימ טרעװשעגּפָארַא ןבָאה סָאװ ,תוריּפ עקיטפַאז
 -עג ,ןעגנַאז ענעטינשענּפָא יד טימ טקידלָאגעג טָאה רעדלעפ יד ףיוא

 ,ןסַאּפ ןיא ןטינשעצ ןעוועג ןענעז דרע רעקיטש .ךעלעמילב-ןרָאק טימ טיולב

 .עזורוקוק --- ָאד ,ןרעמ -- ָאד ,טיורק --- ָאד ,לפָאטרַאק ןסקַאוועג טָאה ָאד

 ןוא ןברַאפ ןופ ךיּפעט דעקידפושיכ ַא יו ןעזעגסיוא סע טָאה סנטייוורעד ןופ
 -נײרַא ןוא ןעגנוזעגניירַא ברַאפ ןיא ,רערעדנַא רעד ןיא רילָאק ןייא .רענעט

 .רערעדנַא רעד ןיא ןסקַאװעג

 ,,:הָאז עֶלַא ןיא ןסעגרַאפ טלָאװעג ,רעטצנעפ םייב ןסעזעג זיא הכרב
 טָאה סָאװ ,ןלאומש וצ טפַאשקנעב רעקידנעגָאנ רעד ןיא ,ןענייּפ ןוא ןקיטייוו
 ףיוא .ץרַאה סָאד ןוא טכיוועגכיילנ ריא ןסירעצ ןוא טימעג ריא טלסיירטעצ
 ,טלדיזעגסיוא ןיילַא ךיז טָאה יז .טפאשקנעב יד ןסעגרַאפ יז טָאה ןטונימ
 | .ןטײקכַאװש ,תוקיפס עריא רַאפ

 םעד ןיא טקוקענסױרַא יז טָאה ,קערש ,תוליפס ,ןשיוװצ  ױײזַא
 :רליב ךָאנ רליב ריא רַאפ טקעלּפטנַא טָאה סָאו ןסיורד ןכעלרעדנואוו
 -טעג ,רעדלעוו יד ןיא טייקלקנוט ןוא סנטָאש ,סעדייבעג ,ךעלסעג ,דעלטעמש

 סָאװ ,ןלָאט ןוא ,טייקטברָאהעג עקיגרַאב ,ןעמיור עטסוּפ רעביא יר עכעל
 .ןלַאפרעסַאװ ןוא ןכייט וצ קעװַא ךיז ןעיצ ןוא ץעגרע ּפָארַא ךיז ןזָאל

 ,טָאג וצ ןייוועג ןוא טעבעג ןופ ,טייקליטש ןוא עיזעָאּפ ןופ שימעג ַא
 .טלעוו רעד ןוֿפ רעפעשַאב םעד ֹוצ
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 י-סיוא סע טָאה טנעיילעג טשרע טָאה יז סָאװ רעכיב יד ןיא יוװ ױזַא

 .טייקכעלקריוו ןוא םולח ,דלָאג רעשיטעֶאּפ .ןעזעג

 ,לכיימש ןייז ,ןלאומש ןעו ,ןטעב ,ןענייוו טסולועג ױזַא ךיז טָאה סע |

 "יא .טייקטייוו ןוא טײקטכַארטרַאפ רענדָאמ ַא ןיא לָאמליײט טרעווילנ סָאװ

 טדערעגנָא ןוא טריפרַאפ יז טָאה ?ווייט ַא רַאפ סָאװ .טוג ןייז ,םיא ןטעברעב

 ?טג ַא יװ ךַאז ַאזַא וצ

 רע ןוא .ןעז םיא לָאז יז ןבעגעגקעװַא דעטציא יז טלָאװ ןבעל ןבלַאה ַא

 ןעוו .ןעז םיא טעוװ יז ןעוו טסייוו רעוו .טייוו-?מיה ױזַא ,טייוו ױזַא ךָאד זיא

 ענעשַאלעגסױא ןבָאה טלָאמעד טעװ רע .ריא וצ קירוצ ןעמוק טעוו רע

 -.ןניוא
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 .ןענייוועצ טלָאװעג ךיז טָאה יז .ארומ .ַא טּפַאכעגמורַא יז טָאה סע

 -עגניירַא ןוא רעדיילק עצרַאוװש ןיא חלנ ַא ןסעזענ זיא ריא רעביאנגעק

 | | .לביב-טעבעג םעניילק ַא ןיא טקוק

 -אא ענייז טימ ןוא ּפָאק םעד ןביוהענפיוא רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 -לע ןַא ןסעזעג ָאד ךיוא זיא סע .ןהכרב ףיוא טקוקעג ןגיוא עניורב-ק טעמ

 . "גַאהַאב ןעװעג ןענעז סמערָא ןוא טנעה ,םעזוב ריא ,עלופ ַא ,עמַאד ערעט

 ןוא ךעלעמַאּפ ןסעגעג .רעהפיוא ןָא רדסכ ןסעגעג טָאה יז .גנוריצ טימ ןעג

 רעד ןיא ײגוּפָאּפ עניילק ַא ןוא גייטש א ןענַאטשעג זיא ריא ןבענ .האנה טימ

 רעד .דייר לניופ םעד וצ טדערעג ןוא טעמרַאקעג םיא טָאה יורפ יד ,גייטש

 ןַאס ,קלָאפרַאּפ גנוי ַא .רענעט ענעסירעגּפָא טימ טעקמָאבעגכָאנ טָאה ?גיופ

 רעד ןיא ענייא טנעה יד ןטכָאלפרַאפ ןטלַאהעג ןוא ןסעזעג ןענעז ,בייוי ןוא

 סמעטָא ערעייז .עביל ןגעוו דייר טדערעג ,טשוקעג ךיז ןבָאה ייז .רערעדנַא

 .גנורַאג ,הוואת ,תורכיש ,לּפענ --- ןגיוא יד ןיא ,עסייה ןעוועג ןענעז

 -- סונימ ַא .גנוביוהרעד ןוא עיטַאּפַא ןשיווצ ןעוועג זיא טימעג סהכרב

 ,גנוביױהרעד -- םונימ ַא ןוא גנַאגרעטנוא זיב טּפַאשקנעב ,רעצ ,עיטַאּפַא

 ..טייקטציהעצ ןופ ,טייקגנוי ןופ םָאלּפ ,גנונעפָאה

 ,ןטקודַאיװ ,רעדלעוו ,רעדלעפ רעביא ןפָאלעג זיא גוצ-סערפסקע רעד

 ןגיוורַאפ ןוא גיוא סָאד ןפושיכ סָאװ ,טפַאשדנַאל רעשירעלַאמ ,ןלָאט ,גרעב

 .יולב ןוא דְלֶאג רעדיוו ןוא יולב ,ןיורב ,ןירג ,דלָאג ןופ טייקנייש רעד טימ

 ןיא ,שזנַארַא ,ןָאיניװַא ,לרַא :טעטש יד ןטינשעגכרוד טָאה גוצ רעד

 .ןָאיל טָאטש רעטלַא רעד ֹוצ טרעטנענרעד ךיז

 .ברעמ וצ טגיינעג ןיוש טָאה ןוז יד

 .גוצ םעד ןופ רעטצנעפ יד ןיא ןזָאלבעגניירַא טָאה לטניוו ךעלבליק ַא

 -וקנֶא ןטימ .טגיילעגפיוא קירעביא טשינ ןוא טכַאמשרַאפ ןעוועג זיא הכרב

 ןופ .טקרַאטשעג ךיז ריא ןיא טפַאשקנעב יד טָאה טכַאנרַאפ םעד ןופ ןעמ
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 ןגעו טכַארטעג יז טָאה ,ָאקָארַאמ ןיא טזָאלעגרעביא טָאה יז סָאװ ןעמעלַא

 ןוא זַארַאנַאמ ןיא ץענרע טרָאד טציז סָאו ,רעריא ןעמַאמ רעד ,,ןלאומש

 ןדעי ןיא טגיילעצ טגיל ןוא סיורג טיונ יד זיא בוטש ןיא .ךיּפעט ַא טבעוו

 ;ןָאטעגּפָא טָאה רעטכָאט יד סָאװ ,ןסיוורעד ךיז טעוו עמַאמ יד ןעוו ,?קניוו

 -ייוו רעד .ןביולג טשינ ןרעיוא ענענייא יד יז טעוװ ,ךיז טגענ ןוא ןעמונעג

 . .ןגָאלשרעד ןצנַאגניא יז טעװ סעיינ רעד ןופ קיט

 טזָאלעג ןוא גוצ ןקידנפיול םענופ ןעגנורּפשענּפָארַא רעטציא טלָאװ יז

 ןוא ןלַאפ סיפ יד וצ םיא ןוא ןלאומש ןעז וצ ,ַאקנַאלבַאסַאק ןייק קירוצ ךיז

 בייוו ַא ןרעוו קירוצ ןוא ןאקסומ ןגעק ןפמעק ,ןוָאלּפָא טשינ רעמ ןיוש םיא

 קיבייא ףיוא ןביילב םיא טימ ןיוש ןוא הּפוח ַא ןלעטש רעדיוו .ןלאומש וצ

 .ןדייל ןיא ןוא ןדיירפ ןיא

 טומ טימ ךיז ןעמונעננָא ,לנַאדעג םעד רַאפ ןקָארשעג ןיילַא ךיז טָאה יז

 -רַאפ םעד ןיא ןכָאטשעגנייא ךיז ןגיוא עדיא ןופ טייקפרַאש רעד טימ ןוא

 יד ןליהנייא טעוו סָאװ ,טנוװַא םענופ ןעמוקנָא םעד ןיא גָאט ןקידנעייג

 .טלעוו רעטייוו רענעליױוהרַאפ ַא ןיא ןריפ יז ןוא טלעוו

 טָאה יז .זירַאּפ וצ ןדיינש ןעמונעג גוצ רעד טָאה ןָאיל טָאטש רעד ןופ

 רעגײזַא ףניפ םורַא ןעמוקנָא טעוװ יז .ןרָאפ וצ טייצ העש טכַא ךיז רַאפ ךָאנ
 .זירַאּפ טָאטש רעד ןיא ןיילַא ענייא ןגרָאמירּפ םעניא

 .רעהפיוא ןָא טקיניײּפעג יז טָאה קערש יד

 רעטכיל יד רעביא טלָאװ ןעמ יו ,ךעלעמַאּפ ןלַאפעגוצ זיא טנווֶא רעד

 ץלַא ןוא עצרַאװש ,רעלעקנוט ךָאנ ,עיולב ,עלעקנוט -- ןרעיילש ןפרָאװעג

 .טכַאנ רעפיט רענעטעמַאס טימ טקעדרַאפ

 .ץרַאװש ןוא יולב ,רערעטצניפ ,רעלעקנוט ןרָאװעג זיא סע

 ,רעליטש ,רעפיט ,ןעלמיה עיולב יד ןיא ןדנוצענ ךיז ןנָאה ןרעטש

 טָאה חלג רעד .טּפַאכענפיױא ךיֹז ןוא טכייל ןפָאלשעגנייא זיא הכרב

 לניופ ןטימ גייטש יד ןוא ןסע טרעהעגפיוא ןיוש טָאה יורפ יד .טעּפָארכעג

 ץלַא זיא קלָאפרַאּפ סָאד ,טלמירדעגנייא טָאה יז ךיוא .ינק יד ףיוא ןעמונעג

 ,גנוטסולג ןוא טפַאשביל ןיא טליּפשרַאפ ןעווענ

 ןרעטצניפ םעניא טקוקעגסױרַא ,טּפַאכעגפױא הכרב ךיז טָאה רעדיוו
 ןצילב ענעדלָאג יו ,ךעלמעלפ טלּפַאצענפיוא ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .ןסיורד

 -עצ ךעלפמעל ןופ ךעלמעלפ ןעוועג ןענעז סָאד .טנָאזירָאה ןצרַאוװש ַא ףיוא
 ַא ,ףרָאד ַא ץעגרע ןופ סױרַא רעטצנעפ ןופ רעדָא ,געוו ןרעביא ענעפרַאוװ
 ,סָאלש ןשיצירּפ ַא ןופ רעדָא ,עלעקזייה םערָא םַאזנייא ןַא ,לטעטש

 ,רעליטש ןוא ךעלבליק ןרָאװעג ןָאגַאװ ןיא זיא סע



 יקסװָאנשוולה השמ 394

 לָאמ סעדעי .טנעקעג טשינ ןוא ןפָאלשנייא טוואורּפעג רעדיוו טָאה יז

 סָאװ ,ןסיוו טשינ ןוא קערש רַאפ ןצרַאה םעניא סיר ַא טימ טּפַאכענפױא ךיז

 .רעטעּפש ןייז טעוװ סע

 טפירטעגסיוא ןבָאה ןטונימ .ןענורעגסיוא טייצ יד זיא העש ךָאנ העש

 סָאד ,רעדער יר ןופ ןפיול סָאד טרעהעג טָאה ןעמ ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא

 טרעטנענרעד גוצ רעד ןוא דלַאב טָא .ןסלער יד רעביא ףיול םעניא ךיז ןגיוו

 ,זירַאּפ וצ ךיז

 .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןיוש ןעוועג וויא סע

 ףיוא ןכערבפיוא ןעמונעג טָאה סע .ןהעש ןוא ןטונימ רעדיוו םעדכָאנ

 .גָאט רעיינ ַא -- דלָאג ןוא זָאר ,יורג ןוא יולב ,גָאט

 טרעהעג טָאה ןעמ ,ןפיול סָאד טמַאזגנַאלרַאפ טָאה גוצ-סערּפסלע רעד

 .לעטשּפָא ןַא וצ ךיז ןרעטנענרעד ןקיטסַאה ןוא ןעּפָאס סאד

 .ףױהנַאב רענָאיל ןפיוא ןעמוקעגנָא ןיא גוצ רעד
 | : .זירַאפ

 ריא סע טָאה -- ןעמוקעגנָא זיא יז .ןָאטעג לּפַאצ א ךיז טָאה הכרב

 ירַאפ ןיא סע .זירַאּפ טָאטש רעד ןיא יז זיא טָא --- חומ ןיא טרעמַאהעג

 .ָאד זיא יז זַא .ןסיוו ןזָאל וצ ןעמעוו טשינ טָאה ,ןילַא ענייא זיא יז .גָאט

 -עג ריא זיא סע .דימ ןעוועג זיא יז .ךעלצנער עדייב ןעמונעג טָאה יז

 ןעוועג ןיא ריא םורַא ןוא ריא ןיא ץלַא .קירעפעלש ןעוועג זיא יז .טלַאק ןעוו

 ןשטנעמ עלַא ןַא ,טבַאדעגסיױא ריא ךיז טָאה סע .קירעפעלש ןוא דימ ױזַא

 .ןגרָאמירפ םעד ןיא ןשטנעמ רעטרעדנוה םורַא ָאד ךיז ןעיירד טָא .דימ ןענעז

 ןיהואוו טָאה ,ליצ ַא טָאה רעדעי .ץעגרע ןיא ןעיינ ןוא ץעגרע ןופ ןעמוק ייז

 -ביר רעכלעוו ןיא טשינ וליפַא טסייוו ,םורַא ָאד ךיז טיירד יז זיולב .ןייג וצ

 | .טייג ןעמ גנוט

 רענעי .לסעג ַא םעּפע ףיוא ןַאמיײצילַאּפ ַא ייב טגערפעג ךיז טָאה יז

 .?ָארטעמ. יר ןעמענ לָאז יז ןטָארעג ןוא ,ןסיוו טזָאלעג ךעלפעה ריא טָאה

 -ַאק) ָארטסיב םעניילק ַא ןיא ןיירַא ,ףױהנַאב ןסיורג ןופ סױרַא זיא יז

 יז .למעז ַא טימ ןסיברַאפ ןוא עװַאק עסייה ַא ןעקנורטעגסיוא ,(זיוה-עפ

 ןעמונעגנָא ןוא ךיז טכיילגעגסױא ,רָאה יד טמעקרַאפ ךיז ןיא סע יו טָאה

 .גנונעפָאה ןוא טומ טימ

 .טירש עקיטסַאה טימ ןייג ךיז טזָאלענ ןוא זיוה-עפַאק םענופ סױרַא

 ,זירַאּפ ןופ רעטנעצ םעניא ןעוועג זיא יז
 ,רעקידנכַאװ ַא ןוא רעלופ ַא ןענַאטשעג ןיוש זיא גָאט רעיינ רעד
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 םיוק זיא ןיילַא יז סָאװ ,לרעמיצ לציּפ ַא ץעגרע ןעגנודעג טָאה יז
 ןוא טעב ןפיוא ןפרָאװענפױרַא ץכעוטנָא ןיא ךיז טָאה יז .קינייוװעניא ןיירַא

 .ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא

 ,גָאט ףיוא טעּפש זיב ןפָאלשעגּפָא יא יז
 רעד ןיא ?סעג ןיילק ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה יז .סַאנ ןיא ּפָארַא זיא יִז

 עטרעדנַאוװועגנייא ןדיי לָאצ עסיורג ַא טניואוו סע ואוו ,"לצעלּפ , ןופ טנגעג

 טכַארבעגטימ רעהַא ָאד ןכָאה סָאװ ןדיי ,זירַאּפ ןייק ענעמוקעגניירַא טשרע

 ,ןרַאגנוא ,עטיל ,עינעמור ,עיצילַאג ,ןלוּפ ןופ רעגייטש ןוא םיגהנמ ערעייז
 | ?טשינ ואוו ןופ ןוא דנַאלסור

 רענַאלָארַאמ ןֹוא רעירישזלַא ךס ַא רעייז טניואוועג ךיוא ןבָאה ָאד

 -מערק ןפרָאוועצ ןעוועג ָאד ןענעז סע .רעבַארַא ןוא ןדיי סעילימַאפ עניילק
 -נעל ענעדײשרַאפ ןופ יד ןוא טײלסדנַאל יד ואוו .סָארטסיב עניילק ןוא ךעל
 ןעקנורטעג ,טרעכיורעג ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג ,ןעמוקענפיונוצ ךיז ןענעז רעד
 ,רחסמ ןוא רעבייוו ןגעוו דייר עליציה טדערעג ,ןייוו ןטיור ,ןרעיוז ,ןקיליב
 רעדָא ,ןטבילעג ַא ךָאנ ,ןטנעָאנ םעד ךָאנ ,םייח רעטלַא רעד ךָאנ טקנעבעג
 .בוטש רעשימייה ,רעמערַאוו ַא ךָאנ ;רעטכילעג ַא

 ,ןטפירשרעביא ןוא ןעמענ ענדָאמ טימ עניילק ןעוועו ןענעז ךעלסעג יד
 יא ,ענעסירעגּפָא ,ןרעיומ ענעדנושענּפָא ,רעזייה עטְלַא טימ עלַאמש ,עגנע
 -סעג יד ןיא .ןייטש ןופ רעזייה יד ,ךעלטנערּפ ענרעזייא רעטצנעפ יד רעב
 -עצ ַא ,תונושל עֶלַא ןיא דייר ןוא ןעיירשעג ,רעדורעג ,טייקניירמוא -- ךעק
 טשטעװקעגניירַא ,ןבירעצ ,טשימעגסיוא טרעוו סָאװ שיזיוצנַארפ םענעכָארב
 ,תונושל ענעדיײשרַאפ ןיא

 ,רערעטנומ ?סיב ַא ןעזענסיוא טָאה יז .לסעג ןיא ּפָארַא זיא הכרב
 ץלַא טכַארטַאב ןבָאה ,עקידעיורט ,עגולק ,עפרַאש ןגיוא יד .רעטורעגסיוא
 זיא סע .ָאד טעז יז סָאװ םעד רַאפ ןקָארשרעד קידארומ ךיז טָאה יז .םורַא
 --- ?ןירַאּפ זיא סָאד .ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ַאללעמ רעד וצ ןכילגעג דלַאב ןיֹוש
 .ןייז טשינ ןעק סע --- .ּפָאק ןיא טצעזעג ריא סע טָאה

 ןייא ןופ סױרַא .ןענַאדנופ ןפױלטנַא וצ דלַאב קשח טַאהעג טָאה יז
 טלָאװ יז .ָאטעג ןרעדנַא ןַא ןיא ןלַאפעגניירַא ןוא ַאקָארַאמ ןיא ןטרָאד ָאטעג
 -הריד ְךָאוו ַא רַאפ טלָאצַאב טַאהעג טָאה יז רָאנ ,ןענַאדנופ ןפָאלטנַא ןעוועג

 סױרַא לרעטצנעפ עלעקיטש ַא טָאה סָאװ ,לרעמיצ םעניילק םעד ןיא טלעג
 .ץיה ןופ שינעקיטש ןוא ןצנַאװ ,רעיומ ַא וצ

 .ןילַא ענייא ךעלסעג יד רעביא ןעגנַאגעג זיא יז
 זיא יז .ןעקנואוועג ריא וצ ןבָאה לייט ,טקוקעגכָאנ ריא ןבָאה רענעמ

 עקידנעילַאװכ ןיא ,ןריושעג-ץרוק רָאה יד ,טדיילקעג סוג ,גנוי ,ןייש ןעוועג
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 יד ןיא ןיילַא ענייא .טרעייפעג ,טלקניפעג ,טמַאלפענ ןבָאה ןניוא יד .ןזיירק

 .גָאטימכָאנ טעּפש זיא סע .ךעלסעג

 ןפרַאװַאב יז ןעמונעג ןוא טלעטשעגּפָא קיטסַאה יז טָאה גנוי ַא רענייא

 :עקידנפיול ,עלענש דייר טימ

 רעטבילעג רעד ?ןפַארטעג טָאה סָאװ ?ןילַא טייג לדניה ןייש אזַא --- = |

 ?גייטש רעד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ךיד טָאה

 .רעטייוו ןייג טלָאװעג ןוא טרעפטנעעג טשינ טָאה יז

 ַא טימ ,ןדנַארב ןופ רעּפרעק רענעסָאגעגנָא ןַא ,רעכיוה ַא ,גנוי רעד

 -עג ןוא געװו םעד טלעטשרַאפ ריא טָאה ,ּפָאק ןפיוא ענירּפושט רעצרַאווש |

 | :לרעטכעלעג ַא טימ טגָאז

 ךיד ליװ רעטבילעג רעד בוא .טייקנייש ,ןפיול טשינ טספרַאד --

 !טייצ רעדעי וצ ,קידנעטש .םענייא רַאפ ןעצ ןעניפעג קידנעטש וטסעוו ,טשינ

 .זייב ןוא ףרַאש טקוקעגנָא םיא טָאה הכרב

 !טכוז ריא ןעמעוו ןפָארטעג טשינ םָאה ריא .עיסעמ ,ןייג רימ טזָאֿל ---

 יַאק ַא ןיא ןײגניירַא רימָאל .עקנינייש ,ןרעזייב טשינ ךיז טספרַאד ---

 ,דניירפ ןרעוו ןוא ןייוו ?זעלג ַא ןעקנירטסיוא ןרימ .זיוה-עפ

 !דניירפ ןייק טשינ ךוז ךיא --

 טימ ןייג טשינ טסעװ וד ביוא .עלעדניה עטרַאּפשעגניײא ןא טזיב --

 .ןֿפַאכפיױא ךיד רעױעדנַא ןַא טעוװ ,רימ

 טשינ לָאמנייק טָאה יז .ןגיוא יד ןיא ןרערט טלעטשעג ךיז ןבָאה ןהכרב

 יז .שינעגענַאב ַאזַא ףיוא טכירעג טשינ ךיז טָאה יז .ךַארּפש ַאזַא טרעהעג

 .ןייועג ַא טימ טצײלפעגסױרַא טָאה

 .טזָאלעגּפָא יז רע טָאה ,ןייוועג ריא רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה גנוי רעד

 | .לרעמיצ ןקניניילק ריא ןיא ףױרַא קירוצ זיא יז

 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןייוועג סָאד ןוא טעב ןפיוא ךיז ןפרָאװעגפױרַא

 טָאה יז .טציײלפעגסױרַא רעדיוו רעטציא טָאה ,לסעג רעזירַאּפ םעד ןיא ןביוה

 יז .טלעוו עצנַאג יד גנע ןעוועג ריא ןיא סע .ןשרעהַאב טנעקעג טשינ ךיז

 ןיא ,זַארַאגַאמ ןיא ןייז וצ ןבעל ןבלַאה ַא ןבעגענּפָא טונימ רעד ןיא טלָאװ

 יז ןיא רעוװ ,ױזַא .רַאטַאנעביא ?אומש טימ ןייז .ַאלנַאלבַאסַאק ןיא ,יפַאס

 וליפַא לָאז יז ןעוו ,ריא ןגעוו טשינ טכַארט רענייק ,טשינ יז ןעק רענייק ?ָאד

 יטַאמ ןטליופעצ ַא יוװ ןפרַאװסױרַא יז ןעמ טעװ .לרעמיצ םעד ןיא ןברַאטש

 .קיבייא ןוא ןגרַאמרעביא ןוא ןגרָאמ ןייז טעװ ױזַא .לצַאר

 ?רעהַא ָאד יז טמוק יו

 רעד ןלַאפעגוצ זיא סע .זדלַאה ןיא טקיטשעג ריא טָאה ןייוועג סָאד
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 ןופ תולוק יד ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ?רעטצנעפ םעניילק םעד ךרוד .טנווַא

 | .רעיורט ריא טרענימעג טשינ טָאה סע .,רעטכיל יד ןוא סָאג רעד

 טָאטש רעד ןיא טכַאנ עטשרע יד ןפָאלשעגרעביא ויא סע יו זיא יז

 | .זירַאּפ -- טכיל ןופ

 ."רַאפ רַאפ ןבָאה ארומ טלָאװ יז יוװ ,ירַפ רעייז טּפאכעגפיוא ךיז טָאה יז

 ןוא תומולח ןופ טכַאנ ערעטיב ַא טַאהעג טָאה יז .טלעוו עצנַאג ַא ןליטעּפש

  םעיינ ןטימ .לסעג ןיא ּפָארַא רעטציא זיא יז ,טייקרעכיז-טשינ ,ןרַאמשַאק

 יז ,ןטלַאהסיוא טעװ יז ;גנונעפָאה עיינ ַא טגיילעצ ריא ןיא ךיז טָאה גָאט

 | .ליצ ַא ךיז רַאפ טאה יז .זומ

 / ןעוועג ןענעז ךעלבלעוועג .טכָאקעג ןוא טלמיוועג טָאה ?סעג םעניא

 ןשירפ ןופ ,עװַאק ןופ תוחיר ןגָארטעג ךיז ןבָאה רעזייה-עפַאק יד ןופ ,ןפָא

 ךיז טלייאעג ,לענש ןעגנַאגעג ןענעז ,יורפ ןוא ןַאמ ,טלַא ןוא גנוי .סקעבעג

 ןעגנונעפע יד וצ ךיז טגָאיעג ,טָאטש רעד ןיא גנוקיטפעשַאב רעד וצ ץעגרע

  ןוא ןשטנעמ םעד ןעננילשנייא ןלעוו סָאװ ,ןענַאב עשידרערעטנוא יד ןופ

 טיירב ןוא גנעל רעד רעביא ץעגרע ןעיײּפשסױרַא דעדָא ,ןפרַאוװסיױורַא םיא

 .יר ,ןעלפַאנק עכיוה ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז ךעלדיימ עגנוי ,טָאטש רעד ןופ

 עטלייטעג ןיא סעיוו יד ,טצראושעגרעטנוא ןגניוא יד ,טקנימשעגוצ רעמינּפ

 רעכיילב ,טיור-רעטנוצ --- ןּפיל יד ,לּפָאג רעקניניילק ַא יו ,רָאה ךעלקיסַאּפ

 .טיור-ןייוו ,טיור

 -למֹוט ,רעסיורג רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןוא ?סעג םעד ןופ סױרַא זיא יז
 ןיא ןלייט עשירָאטסיה ייווצ טדניברַאפ סָאװ ,סַאג ילָאװיר רעגנַאל ,רעקיד

 םוצ םעדכַאנ ףױרַא טעה זיב ,ץַאלּפ-ליטסַאב ןופ בייהנֶא םייב טעמכ :טָאטש

 יז .ןשטנעמ םָארטש ןטימ טזָאלעג ךיז טָאה יז .רעטייוו ןוא "רוואול, ייזומ
 קערש יד ןוא טפַאשקנעב יד ,רעכעליירפ ,טרעטנומעגפיוא טליפעג ךיז טָאה

 סָאד ,ףיול רעד ,ןטפעשעג ,סעדייבעג יד .טזָאלעגּפָא עלעסיב ַא ףיוא ןבָאה

 .ןבעל םוצ ךיז טסייר ,טבעל ,טשיור ץלַא .טָאטש רעסיורג רעד ןופ גנַאזעג

 .ליורג ןוא טייקנייש ,רעיורט ןוא דיירפ ןופ רַאװריױז ַא

 ,טזָאלענּפָא ?סיב ַא טָאה גנומיטש עטקירדעג יד
 טכַארטעג יז טָאה --- גנוקיטפעשַאב ַא סעּפע ןעניפעג ךָאנ יז זומ .טנייה

 ןיולב רַאפ גונעג ןייז טעװ טָאה יז סָאװ סָאד .טלעג קינייװ רָאג טָאה יז --

 .גָאט ןקירעביא ןייק ןקיטעּפשרַאפ טשינ רָאט יז .זומ יז .ןבעל וצ געט יירד

 ,לוש ַא ןיא ןייג ןביוהנָא יז טעוו ,גנוקיטפעשַאב ַא ןעמוקַאב טעװ יז יוװ ױזַא

 .ןלאומש ןופ ןײטשּפָא טשינ רָאט יז .ןענרעל ןוא ןענרעל טעוו יז

 רעטייוו ךיז ןסייר :גנַארדעג ןטימ ןָאטעג סיר ַא יז טָאה םָארטש רעד

 ,ליצ ַא וצ ןעמוקנָא .רעטייוו ןוא
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 ?ןֶא ןעמ טבייה ױזַא יו

 יז זַא ,ןעז וצ ליפ ױזַא ןעוועג זיא סע .ןסערפעג ריא ןבָאה רעדנואוו יד
 יא ןּפַאזנייא רעירפ סָאװ ,ןקוק וצ רעירפ סָאװ ףיוא טסואוועג טשינ טָאה
 סָאװ ,ןקיטשרוד ַא םענייא וצ ןכילנעג ןעוועג העש רעד ןיא זיא יז .ןגיוא יד

 .רעסַאװ ןטלַאק גורק ןצנַאג םעד ןעגנילשנייא ליוװ

 יד ןיא טקוקעג .רעזייה-עפַאק ,ןענַארָאטסער ,ןטפעשעג ייברַאפ זיא יִז

 גנידצלַא ןבָאה ,קינייוועניא ,יד טָא :האנק ןופ ליפעג ַא סעּפע טימ רעטצנעפ

 ךעלכעטשיט עסייוו טימ טיירגעג ןענעז ןשיט יד -- טכַארטעג יז טָאה --

 ײז ןלעוװו סָאװ ,טסעג ףיוא ןטרַאװ םילכ ערעדנַא ןוא רעבליז ןוא ,ייז ףיוא

 | .ענעדירפעצ ןוא עקידנעלכיימש ןעמוקניײרַא רעכ
 ייב .סַאג רעננַאל רעד רעביא טרעדנַאוװעג יז טָאה טייצ העש עכעלטע

 | .טפַאגעג ןוא ןענַאטשעג טפעשעג ןדעי ייב ,עדייבעג עדעי

 ןיא טפירש עניילק ַא ןניוא יד ןיא ןָאטעג גָאלש ַא ריא טָאה ננילצולּפ

 טראװעג טשינ ןוא טנעיילעגרעביא טָאה יז ,ןַארָאטסער ַא ןופ רעטצנעפ ַא

 קינייװעניא ןיײרַא ןוא ריט יד טלַארּפענפיױא טָאה יז .עגר עקירעביא ןייפ

 .םינּפ ןקימַאלפ ַא טימ
 ?לעזַאומעדַאמ ,סעּפע טגנַאלרַאפ ריא ---

 . .ןירענלעק ...ַא ןיא ךיז טקיטיונ ריא זיא ,טנעיילעג בָאה ךיא ---

 ?רעטציא זיב טעברַאעג ריא טָאה ואוו ,ָאי --

 .ףיא בָאה ןטרָאד ,ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ןעמוקעג ןטכע: ןיב ךיא ...ךיא ---

 .ןענַארָאטסער ענעדיישרַאפ ןיא טעברַאעג

 טָאה יז סָאװ ןגיל םעד ןופ רעקימַאלּפ ךָאנ ןרָאװעג זיא םינּפ ריא

 | ,טדערעגסױרַא
 -ייווש טכַארטַאב .סיפ יד וצ זיב ּפָאק ןופ טכַארטַאב יז טָאה ןַאמ רעד

 ,קרעווטסנוק ַא ;דרעפ-ףיול ַא ןעמ טכַארטַאב יױזַא ,ןיבמ השעמ ןוא קידנג

 ..,ץפח-קיטנַא ןַא
 קוצ ןייק טשינ ןבָאה ןגיוא יד ,עלופ ַא ,עצלָאטש ַא ןענַאטשעג זיא יז

 ןעוועג זיא םינּפ ריא ףיוא ץלַא .ןח טימ טצָארּפשעג ןבָאה ןקַאב יד .ןָאטעג
 .רעטייה ןוא קנַאלש ,קידנגיוו -- סריא לעטשעג סָאד .קיצרַאהנּפָא ,ךעלרע

 .עלירלכיימש עלעסיב ַא ,עקירעגיינ ןעוועג ןענעז ןַאמ םייב ןגניוא יד

  ,ןעמָאנ רעייא זיא יוװ .עבָארּפ ףיוא ןעמענוצ ךייא ןלעוו רימ ,טוג ---
 ?לעזַאומעדַאמ

 .ַאנַאמַא סינרעב ...רב...רב ---

 רימ .ןטעברַא טנייה ןבייהנא ןיוש טנעק ריא .ןעמָאנ רענייש ַא --

 -רָאפ ןייז ,ךַאזטּפױה יד .סנירענלעק ערעדנַא יד טימ ןענעקַאב ךייא ןלעוו

 | ..ןענייש א רעייז טנעז ריא .קיטכיז



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצ

 .רעטָאפ ריא ןוא ַאקסומ

 -רעק ןייז ואוו ,ליד םענופ ןביוהעגפיוא טשרע ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג |
 טעבעג ַא טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל ענייז ןוא ןגיוצענסיוא ןנעלעג זיא רעּפ
 יי | - ,טָאג ןייז וצ

 ןוז ןייז ,הפירש יד :ןיה ןיא םיא ייב ןשינעעשעג עקידארומ יד טניז |

 סנייז ןגעמרַאפ בלַאה ַא ,רעייפ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז רוחב רעגנוי ַא ןוא

 ןוא ךוטסַאּפ ןדליוו ַא טימס קעװַא זיא רעטכָאט יד ,ךיור ןטימ קעוַא זיא

 טַאהעג הנותח טשינ טָאה ,דיאַאס לַאמַאנ ,ןײלַא רע ,ריא ןופ טשינ טרעה'מ

 טָאה רע סָאװ ,אלַאגחוב ףרָאד ןופ טייהנייש יד ,בייוו רעטדעפ רעד טימ

 ריא ןוא ךיירגינעק ןייז ןיא ןריפניירַא דַארַאּפ ןוא דובכ סיורג טימ טלָאזעג

 -עגרַאפ ַא ןייז טעװ יז ןוא ןרעמַאקיץַאש ענייז ןופ ןעלסילש יד ןעיורטנָא
 טלַאמעד ,רעטלע ןלעטימ םעניא ןרָאי ענייז רַאפ דיירפ ַא ,גנוסיזרַאפ ַא ,גנוב

 -םערוטש עֶלַא רעביא טגָארט ןוא םיוב ַא וצ ןכילגעג זיא שטנעמ רעד ןעוו

 וצ תוליפת ענייז ּפֶא רע טכיר טכַאנ רענעי טניז .ןשינעקישנָא ןוא ןטניוו
 .רדח םעניילק ןייז ןיא זיוה ןיא ךיז ייב טָאג

 / .טכַאנ רעקידארומ רענעי טניז ןפָאלענּפָא ןענעז םישדח עכעלטע ןיוש

 טָאה ,זַארַאנַאמ ןופ ןַאמ רעקיטכעמ רעד ,דיאַאס לַאמַאג לָאמ לפיוו

 טלָאצַאב ןרעוו ןופ ,סטכעלש ןוא סטוג ןופ ןינע םעד ןיא טכַארטעגניײירַא

 טָאה חומ ןייז לָאמ ?פיוו .דניז רַאפ טפָארטשַאב דעדָא ,םישעמ עטוג רַאפ
 ךיז טָאה חומ רעד ,לימ ַא ןיא טניוו רעד יוו ןעקנַאדעג יד טימ ןגָאלשעג ךיז

 ?ןעוורַאפ ?סָאװרַאפ ;קלָאט ַא וצ ןייגרעד טלָאוװעג ,טפרַאשענ ןוא טפרַאשעג

 זיא רע ןוא ?גנונױלַאב ,םישעמ עטוג ,ףָארטש ,דניז זיא סָאװ ?סָאװ בילוצ

 -נַאגרעד טשינ טייוו ןגארפ ןוא שינעטכַארט ןייז טימ ,ןעקנַאדעג ענייז טימ
 .טייקטריווילנרַאפ רעּפמעט ַא ןיא חומ רעד זיא ןבילבעג ןעג
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 רעד ןוא לשמ רעד ,ןילַא ןדיאַאס לַאמַאג ,םיא טימ לשמ רעד זיא טָא

 .לשמנ

 ?ןכילגענ סע זיא סָאװ וצ

 ןָאלב ַא ןוא לטניוו ןיילק ַא ןעמוקעג זיא ,קיטכעמ ןוא קרַאטש ןעוועג

 ,גנוליקרַאפ ַא סעּפע טימ ןביוהעגנָא .ןרָאװעג זיא סע סָאװ טָא ןוא ןבעגעג

 ךיז טָאה רעטכָאט יד ,רעטקָאד רעשידיי רעד ,גנודניצטנַא-ןעגנול ַא םעדכָאנ

 רעטכָאט עטבילַאב יד ,טיוט רעד ,רעייפ סָאד ,הדועסדןסּפעש יד ,טבילרַאפ

 | .ָאטשינ

 ןביילב לָאז רע ;רעייפ ןטימ קעװַא לָאז ץלַא זַא ,טלעפעג טָאה ?פיוו

 .זַארַאגַאמ ןיא רעלטעב ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ טלָאװ סע .ןַאמערָא ןַא

 -מיה יד וצ ןביוהעגפיוא םיא טָאג טָאה טָא ?קידלוש םעד ןיא זיא רעוו

 -וילש ַא ןבעגעג םיא רע טָאה טָא ןוא טפַאשביל טימ ןבעגעג םיא ץלַא ,ןעל

 -יטש ַא ,גיײצליּפש ַא זיולב רָאנ זיא סע .סעכ ןוא טייקזייב טימ ּפָארַא רעד

 -עדינ ןייז ,ןדיאַאס לַאמַאג ,ןזייוו טלָאװעג םיא טָאה רע .טָאג ןופ יירעפ
 יד ןיא ןעילפ טשינ ,סיורג ןטלַאה טשינ ךיז לָאז רע זַא ,טכענק ןטסקיר

 לַאמַאג ,רע .ךיוהדוצ ןוא טייוווצ ןעילפ טשינ רָאט שטנעמ ַא .ןעלמיה
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 !טקידנעעג ךיז טָאה סע סָאװ טימ ןוא ןָאט טלָאװעג סָאד טָאה ,דיאאפ

 ךָאד טָאה רע .ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ ךָאנ זיא ענייז טלעוו יד רעבָא

 יד ,בייוו עטרעפ סָאד ןעמענ ךיז טעוװ רע .רעטכעט ןוא ןיז ,רעדניק ךָאנ

 עקַאט טנרָאצ רשפא .,ןטרַאוװאוצ ךָאנ טעוװ רע .ַאלַאנזוב ףרָאד ןופ טייהנייֵש

 ךיז ןרעטנענרעד וצ טשינ רעסעב רעבירעד ןיא .טכענק ןייז רעביא ַאללַא

 ַאפלעז עניילק יד ןעמענ ךיז טעװ רע .ןרָאצ ןופ טייצ רעד ןיא תושקב טימ

 -ולב םעד ,זיוה סרעטָאפ ריא ןיא ןעזעג לָאמנייא יז טָאה רע .ַאלַאנזוב ןופ

 -יילק רעד טלָאמעד טביולרעד טָאה רעטָאפ רעד .דיזַאי ןַאסַאכ רעטכיצ-ןעמ

 ןָאטעג סע; טָאה יז .םינּפ ןופ גנוליהרַאפ יד ןעמענּפָארַא לָאז יז ןַאּפלעז רענ

 טָאה ךדיאַאס לַאמַאג ןוא רעמַאק ןיא ךיז ייב טייקנדײשַאב סיורג טימ

 .ןרָאװעג טפילברַאפ ןוא םינּפ ריא ףיוא טקוקעג

 ןוא ןעלמעק ,רחוסל רבוע ןופ זיירּפ ןסיורג ַא ןלָאצַאב עקַאט טעוװ רע

 טעוװ ,ןרילָאק טימ לופ סעילכַאק ןוא לגיצ עטנערבעג רעטרעדנוה ,ןעלזייא

 ,רעקיטשירעבליז ,ןסּפעש עדַאטס ַא ,לינָאה ןוא טפַאז טימ ןגורק ,ןבעג רע

 זיא סע ןוא ,ןלָאצַאב רע טעװ ץְלַא סָאד .לָאשגָאװ רעד ףיוא טנופ יירד

 רע טעוװ --- גנילירפ ןטנעצכעז םעד טזיירּפשעגרעבירַא טשרע טָאה יז .טרעוו

 ַא ןעמוק טעוװו סע ןוא ףוסוי רעיינ ַא ןעמוק טעוו סע ,תורוד ןלעטשפייא
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 טעלג ,טקיטינרַאֿפ ןוא טנַאה ןייא טימ טפָארטש טָאג .ןלַאפרַאפ .ַאקסומ עיינ

 .טנַאה רעטייווצ רעד טימ

 -ערב-לגיצ ןייז ןיא ערעסערג ןעננולעטשַאב ןעמעננָא רעטציא טעוװו רע

 ןייק ,סענקעמ ןייק ,ַאקנַאלבַאסַאק ןייק ,זעּפ ןייק ןדנעוו ךיז טעװ רע .יירענ

 ןטעברַאסיוא ןעק יירענערב-לגיצ ןייז .תורוחס ענייז ןטָאבנָא ןוא שעקַארַאמ

 ךָאנ ןעמענוצ טעוװ רע .רעטציא זיב ןָאטעג טָאה ןעמ ?לפיוו ,רעמ ןוא רעמ ליפ

 'תורוחס יד ןקישעצ ןוא טכַאנ ןוא גָאט ?גיצ ןענערב טעוװ ןעמ ,רעטעברַא

 | .טייוו ןוא טיירב ףיוא ןעלזייא ןוא ןעלמעק טימ

 ,םירדח ךָאנ ןעיובוצ .זיוה עטנערבענּפָא סָאד ןעיובפיוא קירוצ טעװ רע

 -כעלמעווקַאב עַלַא טימ ררח ןקיטכערּפ ַא ןעיוב רע טעוװ ןַאּפלעז רַאפ עלַאט

 ,ןלעפ טשינ טרָאד ןלעוװ ןעמופרַאּפ ןוא ןליוא ,ןעמולב ,ןו :ןטייק

 -גיילעגנָא ןַא ןייז יז טעוװ ,רָאי םוצ זיב ןעמוקקירוצ טעוו ַאקסומ כיוא

 ןייז טעוו ןוא ץרַאה ןייז ןיא טרָא ןַא ןעמענרַאפ קידוצ טעוװ יז .טסַאג רעט

 -ַאב םעד ריא רַאפ ןעניפעג ןוואורּפ רעטציא טעו רע  .םיא ייב ןעזעגנָא

 -אנעביא לאומש טשינ ךיוא ןוא רעטרעשַאב ריא טשינ זיא דעמכַא ,ןטרעש

 -ַאמַא ?ךיימ רעד טימ טָאהעג הנותח טָאה רעטקָאד רעד ,ךָאד טעז ןעמ .רַאט

 ,טייקנייש סאקסומ ןעמעננָא טלָאװעג טשינ וליפַא ןוא זַארַאגַאמ ןופ ַאנ

 -ַאב טָאג ךיוא זַא ,ןעגנורדעג זיא םעד ןופ .ןברק ריא ,טייקכייר ריא טשינ

 טשינ םיא; ןעק רענייק ןוא דיי ַא זיא רַאטַאנעביא .ךודיש םעד טשינ טקיליװ
 .ןבעל ןנייא ןייז טימ ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,ןטיונ

 ביוא ,ךיז טניפעג דעמכַא ואוו ןעניפעגסיוא ךָאנ לאומש טעוװ רשפא

 -בָאט א םיא ןבעג רַאפ טָאג ןעקנַאד ןוומ ,דיאַאס לַאמַאנ ,רע טעװ ,טשינ

 יד ןופ ,םיא ןופ יז ןעמענוצ רַאפ ךיוא ןוא ענעטָארעג ַא ,עגולק ַא ,רעט

 .קעװַא ןגיוא

 ,טסיירט ןייק ןעמעננָא טלָאװעג טשינ רע טָאה ןכָאװ עטשרע יד ןיא

 ךָארב ןטסיוו םעד ףיוא טכַאנ ןוא גָאט טגָאלקעג טָאה רע .דיאַאס לַאמַאג

 וצ ןענעז םעדכָאנ .ןסָאגעגסױא ךיז טָאה סָאוו קילגמוא םעד ףיוא ,םענייז

 זעפ טָאטש רעד ןיא ךיז טניפעג יז ,טכעל יז זַא ,תועירי ןעגנַאגרעד םיא

 -נָא ןיא .רעגניז ַא טרָאד ןיא רע .ןדעמכַא טיס ןעמַאוצ זיא ןוא

 סע ןעוו ןוא סָאװ ןעניפעגסיוא ןוא ןפיול טלָאװעג ,קיטסַאה ןרָאװעג בייה

 ,ןרעלקרעד המחלמ ַא ,ןדעמכַא ןפָארטשַאב ,יז ןעגנערב םייהַא ,ךיז טוט
 -ַאב ךיז ,ןליפעג עקידנפיולנָא ענייז טשרעהַאב .טנכערַאב ךיז טָאה רע רעבָא

 ,טקיאור

 תוברוח יד טמיױרעגּפָא גנַאל ןופ ןיוש ןעמ טָאה ףיוה ןפיוא םיא ייב
 וצ וצ ןעמ טיוב ןעלגילפ עכעלטע .,רעהפיוא ןָא טיוב ןעמ ןוא רעייפ ןכָאנ
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 -נַא יד .ןטייקנייש עֶלַא טימ טכַאמעג טרעוװ ןַאּפלעז רַאפ רעמיצ סָאד .זיוה

 . .ןעשטרוב ןוא ןענרָאצ רעבירעד ייז ןעוט ,םעד ןופ ןסייוו רעבייוו יירד ערעד

 טביולרעד רע .סטכעלש טימ ןלָאצַאב רעדיוו םיא טעוװ ַאללַא זַא ,ןגָאז ייז

 רעד ןופ ,?טעטש ןייז ןופ ,ףיוה ןייז ןופ ןגיוא יד ןסיירוצפיוא רעדיוו ךיז

 | .טלטוו

 .ןופ טערַאנימ םענופ סנגדָאמירפ יד ןיא ךיז טגָארט סָאװ לוק סָאד

 רע .טשינ סעּפע ןוא ןרעיוא סדיאַאס לַאמַאנ וצ ָאי סעּפע טכיירג .טעשטעמ

 ןופ לוק םייב ףיוא טשינ טרעטיצ רע ,הלימת רעד וצ ףור ןרַאפ ךיז טקערש

 | | | ' ,טעבעג
 יד .ןייש גונעג ךָאנ זיא יז .עמַאמ סָאלסומ סעכ ןיא זיא טּפיוהרעביא

 ,זדלַאה ןטַאלג ריא ןופ ךעלדלעפ יד ןיא ,ןּפיל עריא ףיוא ךָאנ זניל ןטפַאז

 .גנוי ךָאנ זיא יז .שינעטסולג ןוא ץייר ךָאנ טגיל ןניוא עקידרעייפ יד ןיא

 .קידלוש זיא ,דיאַאס לַאמַאנ ,רע זַא ,סעכ טימ ןוא זייב טדער ןוא טנרָאצ יז

 -רעגנוי לָאז יז ,ימ יד ןבענענ טשינ ךיז טָאה רע .ןדניוװשרַאפ סָאקסומ ןיא

 -נערב ןוא ןכוזוצפיוא יז ימ יד טשינ ךיז רע טיג טנייה ,ןבָאה הנותח טייה

 .םייהַא ןעג

 סָאװ ,רעמיצ םעיינ םעד ןיא ןײרַא יז טפיול גָאט ןיא לָאמ עכעלטע

 סע סָאװ ,טסייר ןוא טכערב ןוא ַאּפלעז רעניילק רעד רַאפ טיירגעגנָא טרעוו

 ןרעוו לֵאֹז רעמיצ סָאד זַא ,טשינ טזָאלרעד ,טנַאה רעד רעטנוא ריא טמוק

 לַאמַאג טעװ ,קיטרַאפ ןייז טעוװ סָאד ןעוו זַא ,אמלעש יד ,טסייוװ יז ,קיטרַאפ

 -יטכיל ַא ,עטרעיילשרַאפ ַא טעװ ןעמ ןוא ןעלמעק ןוא ןעלזייא ןקיש דיאַאכ

 סלַא ןרעוו טריפעגניירַא טעװ יז ןוא ַאּפלעז עקשטיגנוי יד ןעננערב רעהַא ,עק

 לַאמַאג .ןח ריא ןרעוונָא טעוו ,עמַאמ סָאקסומ ,יז .זיוה ןופ עטנירַאה יד

 .ןעמוק טשינ ריא וצ רעמ טעוװ דיאַאס

 -עסייר סרעבייו יד וצ טרעהענוצ טשינ ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג
 טימ ,םענייז לרוג םעד טימ ליּפש-סיעבהל-וצ ַא ןביוהעגנָא טָאה רע .ןעייר

 ,טָאג טליטעּפשרעדיװ טשינ טָאה רע ,ןַאללַא טימ וליפַא ןוא טלעוו רעד
 .סָאװ ,ןקילגמוא עקידארומ יד ףיוא תומוערת ןוא תונעט ןייק טַאהעג טשינ
 ללפתמ גָאט ןדעי .ּפָאק ןייז רעביא ןסָאנעגסיױא טפַארק ַאזַא טימ ךיז ןבָאה

 ןייז ןופ טיירב ןוא גנעל רעצנַאג רעד ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז גָאט ןדעי ,ןעוועג

 .גָאט ןיא לָאמ ייווצ ןניוצעגסיוא ךיז רע טָאה ליד ןליוה ןפיוא ,רעּפרעק

 טָאה קינייוועניא ךָאד רָאנ ,ןטוג םוצ ןייז לָאז סע ןָאטעג ץלַא טָאה רע

 ירעקניליטש ,ךעלעמַאּפ רעטציא טוואורּפעג טָאה רע .טעוועטנובעג סעּפע ךיז
 תוחוכ יד טימ ,תוחוכ עזייב יד טימ ,?ווייט ןטימ ןדניברַאפ ךיז טייה

 םורא יױזַא רשפא .,טייקילייה רעד ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןענעז סָאװ
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 רע טָאה אקסומ רעטכָאט ןייז יו ױזַא ,ןגָאלשעג ןרעװו טשינ רעמ רע טעוװו
 .טוואורּפעג

 ,פווייט ןטימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה יז ןעוו ןטייצ טַאהעג טָאה יז ךיוא
 ,דניז ןוא ןעגנורעטסעל ןופ ,םידש ןופ ,עטוג-טשינ ןופ תוחוכ ןפורעגסױרַא
 ןַא ףיוא ןעניוועג טלָאװעג ןוא לרוג ןטימ המחלמ ַא טריפעג סטָאה יז ךייא
 ,זיוה ךייר ַא טיובעג :קיטכיזרַאפ רעייז ןָאטעג סָאד טָאה רע .ןפוא ןרעדנַא
 ןוא קילג ןעמוקַאבוצנירַא ךָאנ ןוא ךָאנ טנכערעג ,לבייוו גנוי ַא ןעמונעג
 .דיירפ עשידרע ,דיירפ

 טלָאװעג טשינ ןיוש טָאה רע  .דיאַאס לַאמַאג ,טןואורּפעג טָאה רע
 -ּפָארַא לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא .גרָאז ןוא רעיורט ןופ ןסערפעצ רעמ ןרעיו
 ןייֵלַא .געוו םעיינ .ַא רעביא ןייג ןבייהנַא טעװ רע ,סעצייל יד ךיז ןופ ןפרַאוו
 .ןייז לָאז ןייז טעוו סע סָאװ .געוו םעד ןרעטסַאלפסיוא

 פיּפש-סיעכבהל-וצ קיטש ַא .ןובשח ןייק ןבעגעגּפָא טשינ ךיז טָאה רע
 .ןעוועג סע זיא

4. 8 
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 .טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 שטּפעש ןטצעל ןופ טײלגַאב םוצ ּפָאק םעד ןגיובעג טָאה דיאַאס לַאמַאג
 ,הליפת רעד ;ופ

 !רַאה ןוא רעטָאפ --

 טנעֶַאנ ױזַא ןעמוקעג םיא וצ זיא לוק סָאד .טרעטיצעגפיוא טָאה רע
 ןייז ןעזרעד ןוא רעּפרעק םעד טכיילגעגסיוא טָאה רע .טייוו ױזַא סעּפע ןיא
 .ַאקסומ ,רעטכָאט

 .,סיורָאפ טירט ַא טכַאמעג טָאה רע .טכירעגמוא ױזַא ןעוועג זיא ץלא
 .סמערָא ענייז ןיא ןלַאפעגניירַא זיא יז

 ,ןעוועג טשינ ָאד זיא יז סָאװ טייצ רעד ןיא .טנעקרעד םיוק יז טָאה רע
 -יטפערק ,רעפייר ,רעלופ ,ןרָאװעג רעכעה סעּפע יז זיא ,רָאי ַא דלַאב ןיוש
 ןגיוא יד .רענעש ךס ַא ךָאנ ןוא רעלופ ןרָאװעג זיא םינּפ ריא ךיוא .רעק
 טפַאשביל טימ .,סַאה ןוא רעייפ טימ ןטכייל ,עקידנענערב ץלַא ךָאנ ןענעז
 ץענערג ןייק טשינרָאג טָאה סע זַא ,ןגוא יד ןענעז היט ןוא .גנוטסולג ןוא
 ,טייקפיט רעד וצ

 טשינ ןיא גנוליהרַאפ עסייוו יד .ןדיײשַאב רעייז טדיילקעג ןעוועג זיא יז
 ,טַיוװייֿפ םעניד ןופ רָאנ ,ןגָארט וצ ןעוועג טניואוועג זיא יז יו ,דייז ןופ ןעוועג
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 -רעביא טָאה יִז טניז עגר רעטשרע רעד ןופ טקעדעגּפָא ןעוועג זיא םינּפ סָאד

 טקרעמַאב סעגר עטשרע יד ןיא דלַאב טָאה רעטָאפ רעד .לעווש יד ןטָארטעג

 "ָאֹפ ןיא טגַאװעג טשינ לָאמנייק טלָאװ יז .םעלַא ןיא גנורעדנע עסיורג ַא

 ןופ גנוליהרַאפ יד ןעמענוצּפָארַא ,ןגעוו ץרא-ךרד בילוצ ,טרַאוװנגעק סרעט

 .ןוויכ ַא טימ ןוא טיישרַאפ עלעסיב ַא ןָאטעג סע יז טָאה רעטציא .םינּפ

 טימ לופ שינעגייוש-ליטש ַא ןעוועג זיא סע .ןניוושעג ןבָאה .עדייב

 ןדער ןבייהוצנא טַאהעג ארומ טָאה ייווצ יד ןופ רעדעי .קערש ןוא ןייּפ

 - | .רעירפ

 :ןָאטעג עּפילכ ַא טָאה רע ,ןטלַאהעגסיוא טשינ טָאה רעטָאפ רעד

 | ...ַאקסומ ---

 : .ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ,רַאה ןוא רעטָאפ ,ָאי --

 טסננערב וד ,ןעמוקקירוצ ןייד טימ רעטָאפ ןיידר טסיירפרעד וד --

 | .זיוח םערָא ןיימ ןופ לעווש רעד וצ טכיל ןוא טייקילעזטייל

 -ןסי טפַאשרַאפ ריד בָאה ךיא סָאװ קידארומ דייל ךיא .סייוו ךיא ---

 ןטסטנזיױט ַא ןיא רשפא סָאװ ,ןגיוא יד סיוא רימ ןייוו ךיא .ןייּפ ןוא ניר

 רעד ןעוװעג ןעמוקמוא ספוסוי רעדורב ןיימ ןופ הביס יד זיא לייט

 | .רעניימ ךיא

 -סױרַא רעמ טשינ ,טכַאנ רענעי ןגעוו ןדייר וצ ארומ ןיוש בָאה ךיא ---

 | .ןרָאצ סטָאג זפור

  טשינ ָאד ןיוש וויא רעטכָאט יד זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה דיאַאס ?ַאמַאנ
 רעבירעד טָאה רע .טלַאק ױזַא ףיוא יז טמענ רע ןוא טייצ עגנַאל ַא ןעוועג

 יז ןוא ריא וצ .ןלַאפעגוצ לָאמַאבָאנ סעּפע ןוא טרָא ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז

 ;טגָאועג טָאה רע .ןצרַאה םוצ טקירדעגוצ

 טשינ ליוו ךיא .ןעמוקעגקירוצ טזיב וד סָאװ ,ןָאטעג טוג טסָאה --

 ןעוועג זיא סע רעװ טשינ םייוו ךיא .ןעוועג זיא סע סָאו רעמ ןענָאמרעד

 ןיימ ןעמונעגוצ רימ ייב טָאה סָאװ ,טכַאנ רעקירעיורט רענעי ןיא קידלוש

 זיא ןגעמרַאפ ןיימ ןופ טפלעה ַא .רבח ַא םענייז ןוא ףוסוי ןוז ןטבילַאב

 םעד ןופ ,רימ ןופ ,ריד ןופ דלוש יד זיא סע זַא ךעלגעמ .רעייפ ןטימ קעוװַא

 -עג סָאד ךעלגעמ ךיוא ןוא ,טָאג ןופ ןרָאצ רעד ךעלנעמ ;דעמכַא גנוי-גרַאב

 .טייוו-וצ טריפרַאפ סע ,ןטכַארט טשינ רעמ ?ליוװ ךיא .ל?ווייט םענופ רעטכעל

 ןַאללַא ביול ַא ןבעגּפָא זומ ךיא ,שטנעמ רעטסכעלקילג רעד רעטציא ןיב ךיא

 ..רימ טימ טוט רע סָאװ סטוג םעד רַאפ

 ךיז טָאה סָאװ ,דייר םָארטש םעד ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ מָאה יז

 -ַאב ,ךעלקילג ןוא טרעטישרעד ןעוועג זיא רע ,ל?יומ ןייז ןופ ןסירעגפױרַא
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 יד .שרעדנַא סעּפע טכַארטעג רעכיז ןוא דייר ענענייא יד ןופ טרעטסייג

 -ַאב טימ לופ ןעוועג טונימ רעד ןיא זיא רעטכָאט רעד וצ ענייז טּפַאשביל

 זיא לָאמ סָאד זַא ,טכַארטעג טָאה יז .דיירפ רעשילרעטסיוא ןוא גנורעטסייג

 המשנ עיינ ַא טָאה יז .קידתמא !זיא רע .רעריא רעטָאפ רעד ,קיטכירפיוא רע

 .ןבעל ןטלסיירטעצ ןייז ןיא טכַארבעגניײרַא

 ַאד טשינ ןיב ךיא זַא ,ןסיוו לֶאֹז רעטָאפ ןוא רַאה ןיימ ליוו ךיא --
 .ןעמוקעג ךיא ןיב זיולב ץרא-ךרד בילוצ .ןעניואוו ןביילב וצ ןעמוקעג רעהַא

 טָאה ןצרַאה םייב קינייוװעניא .ןָאטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאנ

 -וצסױרַא ןסירעג ךיז ןבָאה ּפָאק ןיא ןעקנַאדעג יד .ןכָאטשעג ןוא טמעלקעג

 ,טיירדרַאפ ןוא טּפינקרַאפ רעמ ךָאנ טרעוו סָאװ ,רעטנָאלּפ ַא ןופ ןכירק

 ףטזיב ?ייוורעד .ַאקסומ ,ןדייר וצ טייצ ךָאנ רימ ןבָאה םעד ןגעוו --
 ןוא טצוּפרַאפ ,טיובעגרעביא ןיוש זיא רעמיצ ןייד .זיוה ןופ עטנירַאה יד
 שטּפעש רעטסנעש ןיימ ,ּפָאק ןופ גיוא ןיימ ץלַא טויב וד .ריד ףיוא טרַאװ
 זיא סָאװ ,דנַאבזדלַאה םעד ןיא לרעּפ עטסנעש יד ,ןַאללַא וצ טעבעג םעניא
 .הנתמ ַא יוװ ריד רַאפ טיירגעגנָא

 -ציא ןיא יז ,ננוליהרַאפ עסייוו יד ךיז ןופ ןעמונענּפָארַא טָאה ַאקסומ

 זיב טלּפענקרַאפ ןעוועג זיא סָאוװ ,דיילק ןעיולב-לקנוט ןיא ןענַאטשעג רעט

 םענייש ריא ןופ עינָאמרַאה עשימטיר יד טכַארבעגסױרַא ןוא זדלַאה םוצ

 ,רעּפרעק

 סע .ןינע ןרעדנַא ןַא ראג ןנעוו ,רַאה ןוא רעטָאפ ,ןעמוקעג ןיב ךיא --

 .ןרעלקרעד וצ רעווש רָאנ ןייז רימ טעוו

 ןייד ןעז טספרַאד וד .רעטכָאט ןיימ ,געוו ןופ דימ וטזיב לייוורעד ---

 ןפיל ענייד ףיוא ןדירפ ַא טימ טסירגַאב טינ ךָאנ יז טסָאה בוא ,ןעמַאמ

 ,םעֶלַא ןגעוו ןדייר ןעמ טעוו םעדכָאנ

 .זיוה ןיא בייוו יינ א ןעמענניירַא ךיז רעמָאפ ןיימ טעוװ ,עז ךיא יו ---
 ןיימ .ענייש ַא ,עטרַאצ ַא ,עקשטיגנוי ַא ,יז ןעק ךיא .זיא יז דע סייוו דיא

 ןטכענ טָאה סָאװ רעיורט םעד טימ ןעמונעגרעביא ליפ טשינ ךיז טָאה רעטָאפ
 .זיוה ןרעביא טבעוושעג טשרע

 קירוצ טָאה רע .רע"ופ ַא ,רעכיילג ַא ןענַאטשעג זיא דיאַאס לַאמַאג

 יד .רעטנומ ןוא טנוזעג ןעזעגסיוא טָאה רע .טיײלרַאטש עלופ יד ןעמוקַאב

 "רעדמוא ;עמוקניירַא ףרַאד סָאװ סעּפע טימ טצנַאלגעג םיא ייב ןבָאה ןניוא

 ,זַארַאגַאמ ןופ רעשרעה רעד ןעוועג קירוצ זיא רע .סיורג ןוא ןייש ,טרַאוו

 יד ןיא םיא ןקוק ;ךיז ןקוב ןוא ץרא-ךרד טימ ךיז ןגייב עלַא ןעמעוו רַאפ

 .ןטעב ייז סָאװ ,הבוט ַא ךָאנ ןגייא
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 סע ,טרעקרַאפ ,רייר עקילַאג יד ףיוא טרעפטנעעג טינ ריא טָאה רע

 יז לָאז ,ָאי .ױזַא טדער רעטכָאט יד סָאװ ,ןָאטעג האנה ַא רָאנ םיא טָאה

 .םיא ןיא שינערעקרעביא רעד ןופ ןסיוו ךיוא

 ןעוועג זיא יז :טלעטשעגרָאפ שרעדנַא טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה ַאקסומ

 ןביירטרַאפ ,ןעיירש ,ןרסומסיוא ,ןלַאפַאב ריא טעװ רעטָאפ רעד זַא ,רעכיז

 טימ טפעהַאב ךיז טָאה יז לייוו ,ץלַא ןיא ןקידלושַאב ריא טעוװ ;זיוה ןופ

 עלַא ןענעכערסיוא טעוו רעטָאפ רעד .רַאטַאנעביא לאומש רעטקָאד םעד

 .ןיד םעד ךיז ףיוא ןוא ריא ףיוא ןייז קידצמ ןוא עריא תוריבע

 -עגפיוא יז טָאה רעטָאפ רעד :טרעקרַאפ ןעזעג רָאנ ץלַא יז טָאה טנייה

 טפָארטש ,תוריבע עריא סיוא טשינ טנכער רע .סמערָא ענעפָא טימ ןעמונ

 -ענניײרַא ךיז רָאג טייג ,ךעליירפ ,טגיילעגפוא זיא ,טשינ טרסומ ןֹוא טשינ

 ןבייהנֶא טעוו יז ךיוא זַא ,טכַארטעג יז טָאה ,זיוה ןיא לבייוו גנוי ַא ןעש

 | .שרעדנַא ןליּפש

 -נײרַא דלַאב טלָאװעג טשינ יז טָאה ,טונימ רעטשרע רעד ןיא ,רעטציא
 -יב ריא ןגײלסױרַא טלָאװעג טשינ ;ךַאז רעד ןופ טייקטסנרע רעד ןיא ןייג

 .ךיז ןיא טנַארט יז סָאװ רעצ זרעמ

 .ךעלקילג ויא סָאװ רענייא ןופ ענימ יד ןעמונעגנא טָאה יז

 "רַאפ דלַאב ךיז טָאה זַארַאגַאמ ץנַאג ןיא ,ףיוה ןרעביא ןוא זיוה ןיא

 ןעגנַאגעג ויא הרושב יד .ןעמוקענקירוצ זיא ַאקסומ זַא ,העידי יד טיירּפש

 -ַאג וצ ןעמָארטש ןעמונעג טָאה ןעמ .רעיוא וצ רעוא ןופ ,?יומ וצ ליומ ןופ
 טָאה רע .בוט-לזמ טגָאזעגנָא ןוא ןשטנואוועג םיא ןוא זיוה סדיאַאס לַאט
 .רעטכָאט עטבילַאב ןייז קירוצ

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .ןדיאַאס לַאמַאג ,טַאהעג ביל םיא ןבָאה עלַא

 -טנַא ןרעג םיא ןבָאה טייק ןוא דניק ,רעבַארַא ןוא דיי .זַארַאנַאמ ןיא םיאנוש
 ןוא טייקכעליירפ טימ טסירגַאב םיא ןוא םינּפ קידלכיימש ַא ןגָארטעגנגעק

 .ןשטניוו רָאנ ךיז ןעק ןיילַא שטנעמ רעד סָאװ ץלַא ןוא קילג ןשטנואוועג םיא

 לפיוו ,טָאג ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא רע קרַאטש יו טסואוועג ןבָאה עלַא

 רע ןייּפ ןוא רעצ לפיוו ,ןסָאנעגסיױא םיא ףיוא ךיז ןבָאה סע תורצ ערעטיב

 -נוש טַאהעג טָאה רע ביוא וליפַא .ןגָארטעגרעביא ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה

 ןיוש ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאנ זַא ,ןעזעגנייא ייז ןבָאה ,רעניגרַאפ-טשינ ,םיא

 ןיימ טימ ,וגָאלשעג גונעג ןיוש םיא טָאה טנַאה עזייב ַא ,ןטילעננָא גונעג

 .ןגָאלשעג תוירזכא ןוא

 -ערעטניא ךיז טָאה יז .טייקיטפאהבעל סיורג ןזיועגסױרַא טָאה ַאקסומ
 "יא רעטומ רעד טימ ךיֹז טיירפענ .זיוה ןופ םייקיניילק רעדעי טימ טריס

 :רעטָאפ ןגעק רעבייוו יירד עלַא ןופ ןתוליכר יד טרעהעגסיוא ,רער
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 .םולב ןדעדןג יד יוװ ןייש זיא יז .טלַא רָאי ןצכעז ןייק טשינ זיא יז ---

 !קילנמוא םוצ טייג דיאַאס לַאמַאג --

 -ירט םיא ייב ןטּפַאז יד .ןרָאי יד ןיא טנַאּפשעגנירַא ןיוש טָאה רע --

 !טייקדימ ןוא רעטלע ןופ םינמיס .ןתאלוח םיא ןלַאּפַאב סע .ןענעק

 -טנעעג אקסומ טָאה -- ,ליוװ רע סָאװ ןָאט ןעק רעניימ עטַאט רעד --

 | .טרעפ

 ןרָאװעג ןרָאי ערעטלע יד ףיוא זיא רע .ךיז טניזַאב דיאַאס לַאמַאג ---

 ,ןטפעשעג עסיורג טריפ ,רעביטש עסיורג םיוב רע ,קיניזטכייל עלעסיב ַא

 טפור רע .טעבענ סָאר ןַאללַא טייצ ןיא ןבעגוצּפָא לָאמלייט טסעגרַאפ

 ,ןרעו טפָארטשַאב רעדיוו טעוװ רע .טָאג ןופ ןרָאצ םעד סױרַא

 ,ךייר ערעטיב טימ ןַאקסומ ןפָארטשַאב וצ רעבייוו יד ןבָאה טניימעג |

 יד ,ןסיוו יז לָאז .רעיורט טימ לופ יז ןכַאמ ןוא ץרַאה סָאד ריא ןדערסיוא
 טָאה יז .טלעו 8 רקפה טשינ זיא סע זַא ,קיטש ענעסַאלעגסיױא יד ,דיומ

 םעד טימ ןגעלעג ָאד זיא יז זַא ,ןסייוו עלַא .זיוה ןיא ןברוח ַא טכַאמעגנָא
 טכַאנ ןייא .גיוצ ַא יו ןכָארקעג יז זיא רעמיצ ןייז ןיא ,רַאטַאנעביא רָאטקָאד
 רעד ןופ ןייש םייב טקידניזעג ןוא ןָאטעג סע יז טָאה רערעדנַא רעד ךָאנ

 יז סָאװ ןעזעג וליפַא טָאה רעטצנעפ יד ןיא שינרעטצניפ עיולב יד .הנבכ
 סָאװ ,רעבייוו עטלַא ייווצ .ןדייר וצ טַאהעג ארומ ןבָאה רעבייוו יד רָאנ .טוֿפ

 ןענעז ייז סָאװ םעד ןופ דסח םעניא ןטלַאהעג ךָאנ ייז טָאה דיאַאס לָאמַאו
 -ירד יד ;ייז ןופ רעטסגניי רעד רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ,ןייש לָאמַא ןעוועג

 ןוא ?דנח סָאד ,גונעג ןייש ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,עמַאמ סָאקסומ -- עט

 ןלַאפ טזָאלענ טשינ טָאה ,עמַאמ יר ,יז .ןגיוא סדיַאַאס לַאמַאג ןיא ?דנייש

 ןייק טשינרָאג ןָאטעגּפָא ָאד טָאה יז וליפַא ,רעטכָאט ריא ףיוא עלעביוטש ַא

 ןוא ןַאקסומ רַאפ טַָאהענ ארומ ןבָאה רעבייוו יירד עֶלַא ןוא ,קיטש ענייפ

 סיױרַא ייז ןענעז ,ןשרעהַאב טנעקעג טשינ ךיז רעבָא ןבָאה ייז .ןרָאצ ריא רַאפ

 -ייא ןייז רָאנ ,הבוט ןייז זיולב ייז ןעניימ ,טשרמולכמ .ןַאמ ןגעק דייר טימ

 -ַאב ןוא ןטיה ייז ןליוו ןבעל ןוא בייל ןייז ןוא טנוזעג לסיב ןייז .הבוט ענעג

 | ,ןציש

 -סיוא רעמ סָאװ טלָאװעג טָאה יז .טדערעג ליפוצ טשינ טָאה ַאקסומ |

 ןיא ןעוועג ,רעטָאפ ןטימ טכַארברַאפ ?יפ טָאה יז .ךיז ןגעוו ןדייר וצ ןדיימ

 ךיז טָאה עיצקודָארּפ ןוא טעברַא יד יו ןעזענוצ ןוא יירענערב-לגיצ רעד

 וצ טיחעג ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאנ ךיוא .טרעסעברַאפ ליפ רעייז רעטציא

 -ציא זיא סע סָאװ םעד ןופ ןוא ןעוועג זיא סע ןסָאװ םעד ןופ טרָאװ ַא ןדער
 .רעט
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 זיא ַאקסומ .ןכערבסיוא ָאד טעוו סעּפע זַא ,טסואווענ ייז ןבָאה עדייב

 "יכ עריא רעדיוו ןעװַארּפ ,שינענייווש ןיא ןבעל וצ רעהַא ָאד ןעמוקעג טשינ

 -קנעב ןופ רעיורט רעפיט ַא טקוקעגסױרַא טָאה ןגיוא עריא ןופ .קיטש-ףוש

 -בָאט ןייז זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ןעזעג סָאד טָאה דיאַאס לַאמַאג .טפַאש

 טלַאהַאב סעּפע .טגייווש יז רָאנ ,ןייּפ ןוא םירוסי עקידארומ ןיא טבעל רעט

 ,טבעל יז סָאװ ,ךעלקילג ןעוועגנ זיא רע .ןכערבסיוא ןזומ טעוו סע ןוא ,יז

 ענעדלָאג יד ןעיצ רעטייוו רשפא ןענעק טעוװ רע סָאװ ןוא ָאד זיא יז סָאװ

 ,ןבעל ןצלָאטש ןשיבַארַא-סיורגנ ןוא סוחי ןופ טיימס

 םעד טימ טאהעג הנותח טָאה יז בא טגערפענ טשינ ריא טָאה רע

 רעד רעוו ,רַאטַאנעביא לאומש ךרוד טסואוועג ןיוש ךָאד טָאה רע .,דעמכַא

 -עביא ?אומש ןופ ןעמָאנ םעד טנַאמרעד טשינ ריא רַאפ טָאה רע .זיא גנוי

 ,רַאטַאנ

 טָאה רע .עכעלדיימרַאפמוא סָאד ןעמוק סעװ סע .טרַאװעג טָאה רע |

 עכעלטעג יד טימ ליּפש ַא ןביוהעגנָא טָאה רע םגה זַא ,טסואוועג ךעליידג

 טעוו סָאװ ,םוטַאפ ַא טגנעה !יוה ןייז רעביא .טגיזַאב ןרעוו רע טעוו ,תוחוכ

 .ןטכינרַאפ דניזענזיוה םעד ןוא םיא

 ליּפש רעד ןפלעה טשינ טעװ סע .טרַאוװעג ןוא טרָאװ ַא טימ ךיז טיהעג

 םוטַאפ רעד יא ַאקסומס .תוחוכ ערעטצניפ טימס ,תוחוכ עכעלטעג יד טימ

 | ..םיא רעביא טגנעה סָאװ

 רעבָא ,ןקָארשעג ךיז טָאה יז ךיוא .עבלעז סָאד טליפעג טָאה יז ךיוא

 טָאה סָאװ טפַאשלנעב יד ןוא רעיורט םעד ןייטשייב טנעקעג טשינ טָאה יז

 ,טמעלקעגנייא ןטלַאהעג יז

 א

 .נָאט ַא ?לָאמנייא ןוא

 -ןוא:בייל ריא טימ ןעניפעג טרָא ןייק טנעקעג טשינ ךיז טָאה ַאקסומ

 -קע ןוא טכַארטרַאפ ,טרעטסײגַאב ןוא טמולחרַאפ ןעוועג טנייה זיא יז .ןבעל

 קיצנַאװצ דלַאב ןופ רעטלע ןַא ןיא יורפ רעד ןופ טייקפייר יד .טריטַאז
 סָאװ ןשטנעמ יד .םינּפ ריא ןופ ,ןניוא עריא ןופ טרַאּפשעגסױרַא טָאה ,רָאי

 ןרעדנואווּפָא טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה טייצ רָאי ַא דלַאב ןעזעג טשינ יז ןבָאה

 -עה ,טלַאטשעג םעניא רעלופ ןרָאוװעג זיא יז ,ןעזסיוא ןלופטכַארּפ ריא ןופ

 .רעפייר ,רעכ

 ,ןלייא ןייק טשינ טרעכיור ,קיטש-ףושיכ ןייק רעמ טשינ טעווַארּפ יז

 ןהעש עצנַאנ ּפָא טשינ טציז ,ןשיטעפ ןוא תועימק ײלרעלַא טשינ טצונַאב

 ,ןעלּפערּפ ןוא ןָאט לָאמַא טנעלפ יז יו ,ןליוק טימ ?סיש רעקידנענערב ַא ייב
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 קינייוו ךיז טריסערעטניא יז .ןשינעעז ײלרעלַא ןוא רעטסיינ ןפורסיורַא

 ,ריא םורַא ךיז טוט סע סָאװ םעד טימ

 ,ןעלזייא ,רעטעברַא ,ןעיוב ןופ רעדורעג ַא ןעגנַאגעגנָא ןיא ףיוה םעניא

 ענעדיישרַאֿפ ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז רעבייוו יד .ןעלמעק ןוא דרעפ

 -סיוא ןוא רעמיצ ריא ןיא ןסעזעג זיא ַאקסומ זיולב ,ןטעברַא-ףיוה ןוא דזיוה

 | .טפַאשקנעב רַאפ ןעגנַאגעג

 ,ךיז ןייגרעדנַאנופ םייב ןטלַאהעג ןיוש יז טָאה דעמכַא ןַאמ ריא טימ

 ךליוו זיא דעמכַא .ןכַאז עטכייל יד ןופ ןייז טשינ טעוװ סע ןוא טשינ זיא סע

 .ריירפ ןוא רעיורט ריא וליפַא ,רעטקַארַאכ ריא ןצנַאנניא ,שירעמיורט ןוא

 טכארבעגמוא גֹנַאל ןופ ןיוש טְלָאװו רע זַא ,טגָאזעג לָאמנייא ריא טָאה רע
 -בַא רע רָאנ ,טעדרָאמרעד ןוא ןלַאּפַאב םיא טלָאװ רע ,ןרַאטַאנעביא לאומש
 ןעגנַאגעג טלָאװ רע .ץרא-ךרד ןקידלאווג ַא םיא וצ רָאנ טָאה ןוא םיא טעט
 א ,טעֶאּפ ַא .דעמכַא רעד ,רע זיא ַאזַא טָא .םיא רַאפ רעסַאװ ןוא רעייפ ןיא
 ,טייקנייש רעקיטסייג ןוא המשנ טימ שטנעמ

 רע ןוא ַאקנַאלבַאסַאק ןיא גָאט םענעי ןלאומש ייב ןעוועג זיא יז טניז

 עקיצנייא ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ יז טָאה ,זיוה ןופ ןבירטעגסױרַא יז טָאה

 זַא ,ךיוא טסייוו יז .םיא ןנעוו ןטכַארט וצ ףיוא טשינ טרעה יז ,ור ןופ העש
 קערש ןייז ןופ ,דייר ענייז ןופ טליפעגסיױורַא סע טָאה יז .ביל יז טָאה רע

 .ןגיוא ענייז ןופ ןוא

 םיא טלָאװעג ,ַאקנַאלבַאסַאק ןיא געט עכעלטע םעדכָאנ ןבילבעג זיא יז

 -עג םייהַא קירוצ זיא יז .ץלָאטש ריא ןכערב טלָאוװעג טשינ סעּפע ןוא ןעז
 .ועפ ןייק ןרָאפ

 ןדעי טימ .ןבעלנעמַאזװצ טנעקעג טשינ רעמ ךיז יז טָאה ןדעמכַא טימ
 -בַא רעביא טלַאטשעג סלאומש טמערופעג רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טָאה גָאט
 -סייג ,ךיוה רעקידלַאװג ַא ןיא ןסקַאוועגסיוא זיא ?אומש .טלַאטשעג סדעמ
 עדייב ,םגה .ןגיוא עריא ןיא ןלַאפעג זיא דעמכַא ןוא שיזיפ ןליפַא ןוא קיט
 ,ךיילג לכש ןוא חמשנ טימ ייז ןענעז עדייב .ןלָאשגָאװ עכיילג ףיוא ןענעז

 -עצ ךיז ןענעז לאומש ןוא הכרב זַא ,טסואוורעד ךיז יז טָאה םעדכַאנ
 לָאמעלַא טָאה יז .בייל ריא ןיא טרַאּפשעגנָא טָאה דיירפ עדליוו ַא ,ןעגנַאג
 -יא ,ןַאקסומ ,יז טעװ ןוא ךיוה ןייג וצ ןגָאװ טעװ לדיימ סָאד זַא ,טסואוועג
 ןיא ,זַארַאגַאמ ?טעטש םעד ןיא ןעזעג סע יז טָאה לָאמ ךס ַא .ןגייטשרעב
 יז הכרב טָאה ןלאומש טימ ךיוא .רעזײהיץנַאט ןיא ,ןשטנעמ ןשיווצ ,קרַאמ
 .ןלַאפעג זיא ןרעטש ריא .ןעגנַאגעצ ךיז ייז ןענעז רעטציא .טגיזַאב

 טעוו סע .גָאט ןקירעביא ןייק ןרילרַאפ טשינ רעטציא רָאט ,ַאקסומ ,יז
 יד ןוא רעטקַארַאכ םענרעזייא ןַא טָאה רע ..ןכַאז עטכייל יד ןופ ןייז טשינ
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 ןוא ועפ ןיא ןעורנייא טנעקעג טשינ רעמ טָאה יז .דניק ַא ןופ טייקסטוג

 | .ןַאלּפ ןטגַאװעג ַא ןריפוצכרוד ןסָאלשַאב

 -עג רעבָא טָאה יז .גנַאלדכָאװ טיירגעג ןיוש ךיז יז טָאה ןַאלּפ םעד וצ

 .זַארַאנַאמ ןייק ןעמוקעג זיא יז ןוא ,רעטָאפ ריא ןעז טשרעוצ טלָאװ

 ןגָאז םיא ןוא ןדיאַאס לַאמַאג טימ ןדייררעביא טלָאװעג יז טָאה טנייה

 רַאפ ןוא ןטייקירעווש ןייק רַאפ ןלעטשּפָא טשינ ךיז טעװ יז .ליוו יז סָאװ

 ןומ ךיז טעװ רע .רַאטַאנעביא לאומש רַאפ ,םיא רַאפ ץלַא .ףָארטש ןייק

 | .ןזומ טעװ רע .ןגייב



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצנואנייא

 ןַאלּפ ועד

 טריטנעמַאנרָא ןעוועג זיא סָאװ ,?גיּפש ַא ייב ןענַאטשעג זיא ַאקסומ
 .ןביוט ןוא ןעגנַאלש ענרעּפוק טימ

 -נייא סָאד ןעוועג זיא סע .טנַאװ רעד ףיוא ןעגנַאהעג זיא לגיטש רעד
 יז .רעיימ םענופ ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא סָאװ רעמוצ םעניא ץפח עקיצ
 סע .לגיּפש ןטבילַאב ריא ןעזרעד טָאה יז ןעוו ,ךעלקילג רעביא ןעוועג זיא
 רעייפ םענופ ןזיװַאב ריא וצ ךיז טלָאװ שפנ קידעבעל ַא יװ ןעוועג זיא
 |  | .סורַא

 עצנַאג תורוד .ןרָאי רעטרעדנוה ןעוועג טלַא רעכיז ןיוש זיא לגימש רעד
 -ייז וצ ,רעטבילעג ןייז וצ ץנירּפ ַא ןופ ,בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנַאנעגרעביא
 ,ץַאלַאּפ וצ ץַאלַאּפ ןופ םעדכָאנ ,רעדניק יד וצ רעבייוו יד ןופ ,רעבייוו ענ
 ךרוד ןוא ןופ לגָאװ ןוא רעדנַאװ םעניא ױזַא ןוא םכענק ַא וצ גינעק ַא ןופ
 -עגנָא ?גיּפש רעד ךיוא ןיא ױזַא .ןטייקסואימ ןוא ןטייהנייש עטּפַאזעננייא
 דלעפ ןיא ךוטסַאּפ ַא ןעוועג ,רעטָאפ סדיאַאס לַאמַאג ןופ זיוה םעניא ןעמוק
 -חעג ,טרעכיורעג ,סעטַאיּפ יד ךיו טצַארקעג ,עצנַאנ געט ןסעזעג ךיוא ןוא
 רעדָא ,תוישעמ עדליוו ײלרעלַא וצ ךיז טרעהעגוצ ןוא טלמירדעג ,טמול
 טלגיּפשעג ךיז ןבָאה ענייז רעבייוו יד .ערעדנַא רַאפ תוישעמ ןענוּפשעג ןייֵלַא
 -פיז רעיולב רָאנ ,זָאלג ןייק טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,לגיּפש ןטלַא םעד ןיא
 -עגסױרַא ןוא טקנַאלבעג טָאה רעבליז רעד ןוא םינּפ ןייז ןעוועג זיא רעב
 .זָאלג ענעפילשעג סָאד יו רענעש ךָאנ טקוק

 -ייז ןופ ענייא הנתמ ַא םיא ןבעגעג ,טנשריעג םיא טָאה דיאַאס לַאמַאג
 זיא יז ןעוו ,ןַאקסומ וצ הנתמ ַא ןכעגעגרעביא םעדכָאנ .רעבייוו עטשרע ענ
 ןַא ןיא טילבעצ ךיז טָאה יז ןעו  ,רָאי ןציירד ןופ רעטלע םעניא ןעמוקעג
 ןוא טייקטקָאטעג רעטמערופעגסיוא ןוא טייקפייר רעשלדיימ ַא ןופ בייהנָא
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 טייצ רעלופ רעד ןיא זיא יז זַא ,טכַארטעג ןיוש ןבָאה זיוה םעניא עַלַא ןעוו

 .תורוד עקידרעטייוו ןלעטשפיוא ןוא ןבָאה הנותח ,בייוו ַא ןרעוו ןופ

 ןוא רעטָאפ רעד .?גיּפש םעד ןיא טצוּפעג ןוא טריצעג ךיז טָאה ַאקסומ

 ,זָאלג םענייפ םענעפילשעג ןופ ןעלניּפש עטכע טפיוקעג ךיז ןבָאה ןייֿלַא יז

 ,םינּפ ןוא בייל ריא טּפַאכעגניײרַא דיידפ רעקידװעליּפש ַא טימ ןבָאה סָאװ

 םעד ןופ םַאר רעד ןיא ןהעש עצנַאג ןייטש וצ טָאהעג ביל טָאה יז רעבָא

 -נייש ריא סױרַא טפושיכ רעבליז סָאד יו ןעז ןוא לגיּפש םענרעבייז ןטלַא

 יַאהעג ןשיווצ ,טייקיריג רעכעלרעדנואוו ַא טימ ןיײרַא סע טּפַאכ ןוא טייק

 .ןיירַא סָאד רע טּפַאכ ,ןביוט ןוא ןעגנַאלש עטרעמ

 "וונח .םינּפ ןטקעלּפטנַא ןַא טימ ?גיּפש םייב ןענַאטשעג יז זיא רעטציא

 יא טקוקעגניירַא טָאה יז .טייקירעגיינ טימ לופ ןוא םרַאצ ,קידנצייר ,קיד

 ןוא רעמ ,רעלופ ,רענעש ,רעפיט ןעזרעד ןלעוו ךיז טלָאװ יז יו ,רעבלעז םענ

 טלָאװעג טָאה יז רָאנ ,ךירטש ַא זיולב טימ טנגונגַאב טשינ ךיז טָאה יז .רעמ:

 "יא לאומש ,רע ךיוא זַא ,ןייש ןוא סיורג ױזַא ךיז ןעז ןוא ןסערּפניירַא ךיז

 םיא לָאז סע זַא ,יז רע לָאז ןעז ןוא .ןעז יז לָאז ,רָאטקָאד רעד ,רַאטַאנעב

 זיא סָאװ ,הכרב רעניילק רעד ןיא ןסעגרַאפ לָאז רע ,םעטָא רעד ןּפַאכרַאפ

 .ןעוועג טשינ בייוו ןייק לָאמניײק רעביז םיא

 ָאד .זיוה ןופ קעװַא טנייה ךָאנ טעוװ יז .רעטָאפ ןפיוא טרַאוװעג טָאה יז

 ימורַא עלַא ןוא רעטָאפ רעד םגה ,ךעליירפ קירעביא טשינ ןוא גנע ריא זיא

 ריא לָאז סע ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ןָאט ןלעוו עמַאמ ריא סנטסנײממַא ןוא עק

 .םימעג ןפיוא טוג ןוא ךעליירפ ןייז

 .טנפעעג ךיז טָאה ריט יד .ריט ןיא ןּפַאלק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע

 "רַאפ ךיז ןוא ?לגיּפש םעניא רעבליז םענופ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה ַאקסומ

 .גנוליהרַאפ יד ךיז ףיוא ןפרָאװעגפױרַא טשינ טָאה יז .רעטָאפ ןרַאפ טניינ

 .רעטכָאט ענעגייא ןַא .ןמיס ןטכעלש ַא ןעזעג םעד ןיא טָאה דיאַאס לַאמַאג

 "פיוא םעּפע יז זיא טנייה ,טרַאװנגעק ןייז ןיא קידתועינצ לָאמעלַא זיא יז

 ןוא דייר ןלַאפ ןלעו דלַאב ןוא טייקרעטיב טימ טלכיימש יז ,שירעסייר

 ,םוהת ַא ןיא יװ ןרעוו ןעקנורטרעד טעװ רע עכלעוו ןיא דייר

 !רַאה ןוא רעטָאפ ---

 !ַאקסומ ----

 ןלָאמעצ עניימ דייר יד ,ןרעהסיוא ךימ לָאז רעטָאפ ןיימ ליוו ךיא ---

 ַא טימ רעדָא ,ןטּפשמ טרָאװ ןברַאה ַא טימ ,ןטּפשמ םעדכָאנ ןוא חומ ןיא

 | .םייקסטוג ןוא םימחר ,דנַאטשרַאפ ןופ טרָאװ

 טזיב וד יװ טייצ ַא ןיוש ,ריד ןיא דוס ַא טסגָארט וד זַא סייוו ךיא --

 "וקעג קירוצ ,ןשינעעשעג ןוא ןייּפ ,ןעגנורעדנַאװ ךס ַא ךָאנ קירוצ ןעמוקעג



 8 || לי מ - טי װ

 ריד טקירד סע .ןלייצרעד ץלַא רימ טסעװ וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא .ןעמ

 ענייד ןוא ןדייר טסליוװ וד .טשינ טסָאה ןוא ןַאמ ַא טסָאה וד ,ןצרַאה ןפיוא

 .ןיא טימעג ןייד ןוא םינּפ ןפיוא ךעליירפ טזיב וד .טגייווש גנוצ יד ,ןּפיל

 עצנַאג יד .ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ריד טסנעק ,ןסיברַאפ ,טרעטיברַאפ

 -קנעב ןיא ןסָאלשעגנייא טזיב וד ןוא ריד ןיא ןסָאלשעננייא זיא טלעוו

 ...טפַאש

 ;רייר ענייז ןנָאלשעגרעביא טָאה יז

 -עג עקַאט בָאה ךיא .טנכיײצַאב טוג ץלַא טָאה רַאה ןוא רעטָאפ ןיימ ---

 געט עכעלטע ןיוש .ןרעהסיוא ךימ ןוא ןעמוקניירַא טנייה טסלָאז ֹוד ןטעב

 | .ןעניפעג טשינ טרָא ןייק רעמ רימ ןעק ךיא ןוא ָאד ךיא ןיב

 גע א .ַאקסומ ,ןבילקעגסיוא ךיד וטסָאה געוװ ןכיילג ןייק טשינ --

 טָאה סָאד .ןלָאט ןוא גרעב ,רענייטש ,רענרעד ןוא ןעגנולכיורטש טימ לופ

 .גנַאל טשינ ָאד ךיז ןבָאה םעד בילוצ .זיוה ןיימ ןיא ןעשעג טרָאטעג טשינ

 -עג טשינ טָאה סע ןוא ,ןטניווםערוטש יוװ ,ןקילגמוא ןגָארטעגכרוד קירוצ

 .,ןבָאה הנותח טפרַאדעג טסָאה וד .ןרָאװעג בורח טלָאװ ץלַא ןוא טייוו ןטלַאה

 ןבעל ַא ןריפ ןבייהנא ןוא ןַאמ ןשיבַארַא םענעעזעגנָא ןַא ןופ בייוו ַא ןרעוז

 דיז טָאה ױזַא ,דיאַאס לַאמַאג ןופ זיוה םעד רַאפ טנכייצעגנָא זיא סע יו

 וד ,עמַאמ ריא ןוא עמַאמ ןיימ ,רעטָאפ סרעטָאפ ןיימ ,רעטָאפ ןיימ טריפעג

 ןעגנַאגעג רענרעד ןוא גרעב רעביא ,ןכָארבעצ ןעמַאצ ,ןכָארבעצ ץלַא טסָאה
 ,טכיירגרעד טסָאה וד סָאװ טָא ןוא

 .הטרח ןייק טשינ בָאה ךיא ןוא טריפעגוצ ױזַא טָאה סע ---

 .ןוא ריד ןיא טצנַאלפעגנייא טסָאה וד סָאװ ,םונהיג רעד יא סע --

 .רעטכָאט ןיימ ,ריד םורַא

 ןוא ןדעךג םעד טימ ןבעל קיבייא טשינ ךָאד ןעק שטנעמ ַא .ךעלגעמ

 !ןעגנערב םיא טעוװ ןדע-ןנ רעד סָאוװ ,ריירפ רעד טימ

  ןופ ןעוועג טלייוװרעדסיוא טזיב וד .ַאקסומ ,טנעקעג ָאי טסָאה וד --

 . ןרעוו ןבעגעג ןענעק סָאװ ,תונתמ עטסנעש עלַא ןבעגעג ריד טָאה ןעמ .טָאג

 | !יורפ ַא וצ טּפיוהרעביא ,ןשטנעמ ַא וצ

 !רַאה ןוא רעטָאפ ,ץלַא טרעדיילשעגקירוצ לווייט םוצ --

 !ןדנוברַאפ םיא טימ ךיז טסָאה וד ביוא ,ןייז לָאז ---

 טשינ רעבָא ליוו ךיא .ןדניברַאפ וצ םיא טימ ךיז טניימעג בָאה ךיא ---

 | .קילייה ןייז וצ רעדיוו ןעימַאב ךיז ?לעוװ ךיא .רעמ

 ?וטסניימ סָאוװ ---

 .ןרעהסיוא ךימ רַאה ןוא רעטָאפ ןיימ לָאז --

 .רעה ךיא --
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 .ןליוו ןיימ טימ טשינ ןרעמכא טימ טאהעג הנותח בָאה ךיא ---

 טָאג ןופ זיא רע זַא ,טניימעג ןוא טַאהעג ביל םיא ךָאד טסָאה וד --

 ,ריד רַאפ טיירגעגנָא

 ןיא ןזיווַאב רימ וצ ךיז טָאה רע ןעוו ,טניימענ ױזַא ךיא בָאה לָאמַא --

 ,דלעפ ןיא טקיטכיל יוט רעד ןעוו ןחעש יד ןיא ,טייקגנוי ןיימ ןופ דיירפ רעד

 -ענּפָא ןרָאי ןענעז טייצ רענעי ןופ .ןלַארטש-ןוז עקידרעטיצ עטשרע יד ןיא

 .ןברָאטשענּפָא זייווקיצנייא םיא וצ טפַאשקנעב יד זיא ןצרַאה ןיימ ןיא ,ןפָאל

 עניימ טרעהעג טָאה ַאללַא .טעּפשדצ ןעוועג זיא ןעמולענקירוצ זיא רע ןעוו

 ןוא .געט עקינוז ןיא ,טכענ עפיט יד ןיא ןעזענוצ םירוסי עניימ ןוא ןענייוועג

 זיא סע זַא ךיא בָאה טניימעג .טייקסטוג ,טסיירט ,גנוקיטיגרַאפ טקישעגוצ

 -מורַא ךָאד זיא ןבעל ץנַאג ןיימ .ןצייר וצ ךימ ידכ ,ַאזַא לווייט ןופ ליּפש ַא

 ןבעג רימ ןלָאז סָאװ ,תודוס ןעניפענסיוא טימ ,ןכַאזףושיכ טימ טבעוועג

 "עג העוט ךיז ץלַא ןיא ,טשיױטנַא ץלַא ןיא ךיז בָאה ךיא .טייקגנוי עקיבייא

 -ַאנעביא ?אומש רעטקָאד רעשידיי רעד :טסיירט יד ןעמולעג זיא סע .ןעוו

 קנַאדעג םער ןיײירַא ּפָאק ןיא ןבעגעג רימ טָאה טָאג זַא סיוא טזייוו .רַאט

 .םיא ךָאנ ןקיש לָאז ךיא זַא ,טייקנַארק רענעי ןופ טייצ רעד ןיא טלָאמעד

 -יילק רעד טימ טַאהעג הנותח טָאה רע .רַאטַאנעביא רעטקָאד רעדיוו ---

 טזומ .טריפעגוצ סע טסָאה וד .םעד ןופ הביס יד ןעוועגנ טזיב וד .הכרכ רענ

 !ןסעגרַאפ םיא

 ייז ןַא ,טגָאזעג ןיוש רעטָאפ ןיימ בָאה ךיא יצ טשינ קנעדעג ךיא --

 רעטייוו ַא .זירַאּפ --- ןיא יז ןוא ַאקנַאלבַאסַאק ןיא זיא רע ,טדיישעצ ןענעז

 -ךעביא זיא רערעייז געוו רער .ןטימ ןיא ןיב ךיא .ןדייב ןשיווצ טניל געוו

 !ןלאומש ןרעהעג לעוװ ךיא .ןטינשעג

 !ךעלגעמ טשינ --

 סעּפע ןיירַא טלָאװ יז יו ןעזעגסיוא טָאה סע .ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא יז

 ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאנ .טלעוו רעטייוו ַא ןיא ,םולח ןשילרעטסיוא ןַא ןיא
 ןעוו ןעוועג זיא טייהניואוועג ןייז יו ,קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ןרעביא טיירדעג

 ,טנערעגפיוא ןרָאװעג זיא רע

 -עגפיוא יז דיאַאס לַאמַאנ טָאה -- ,טסליצ וד סָאװ וצ סייוו ךיא ---

 ךיז טזומ ור .קירעיורט רעייז זיא סע --- .טייקטמולחרַאפ ריא ןופ טקעוו

 .םיא טימ ךיז טלַאה ,דעמכַא ,ןַאמ ַא רעטציא טסָאה ֹוד .םעד ןופ ןסיירסיורַא

 ,ןעניואוו עדייב ָאד טסעוו ריא .רימ וצ ָאד ןעמוק ןעק רע ,רעקיבױלג ַא זיא רע

 -םיוא עדייב טעװ ריא ,יירענערב-לניצ רעד ןיא גנוקיטפעשַאב ןבָאה טעוװ רע

 .טקילייהעג ןוא ןעמונעגנָא ןייז ןוצר סַאללַא טימ ןלעוװ סָאוװ ,תורוד ןלעטש

 !רעטָאפ ,ןייז טשינ יוִזַא טעוו סע ---
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 ?ןָאט וטסליוו ןעד סָאוװ --

 ךיא .קיבייא ףיוא ךעלגעמ ,זיוה ןייד ןזָאלרַאפ געט יד לעװ ךיא --

 טשינ לעװ ךיא זַא ,רַאטַאנעביא לאומש וצ ןריואוושעג ,רדנ ַא ןָאטעג בָאה

 םיא וצ רָאנ ןרעדנַא ןייק וצ ןרעהעג טשינ לעוװ ןוא ,ןַאמ רעדנַא ןייק ןרירַאב
 ,ןיילַא

 ןסָאגעגנָא ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז .ןעגנורּפשעגפיוא זיא דיאַאס לַאמַאג

 יי ;ןרָאצ ןקידרעייפ ַא טיפ

 טשינ סָאד טסָאה -- .טעווערעג רע טָאה --- ,ןעוועג סָאד זיא ןעוו ---

 | !ןָאט טרָאטענ

 .-עג ןיהַא טרָאד עקנַארק ַא סלַא ,זיוה ןיא םיא ייב ןעוועג ןיב ךיא ---

 | | !ןעמוה

 !ןזָאלנײרַא ךיד טרָאטעג טשינ טָאה רע --

 ןעיורפ עקנַארק ליפ .םיא וצ טמוק סע רעוו טסואוועג טשינ טָאה רע --

 -סיורַא טושּפ רימ רע טָאה ,טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו .ןלייה ךיז ןעמוק

 .רעמיצ ןייז ןופ ןבירטעג

 !לכש טימ ןַאמ ַא טלדנַאה ױזַא --

 -סיוא רימ טָאה רע .שטנעמ רעלעדייא ןַא זיא רַאטַאנעביא ?לאומש ---

 -עו טשינ רעמ םענייק וצ לע ךיא זַא ,טרעהעג גָאזוצ ןיימ ךיוא .טרעהעג

 -עג זיא הכרב ,יירפ רע זיא רעטציא .ביל ךימ טָאה רע זַא סייוו ךיא ,ןרעה

 .ןבָאה הנותח םיא טימ לעוװ ךיא .זירַאּפ ןיא זיא יז .םיא ןופ טדייש

 .ןעמָאנ ןיימ ,זיוה ןיימ קירוצ ףיוא יוב ךיא !ןָאט טשינ סע טסעוו וד --

 ןוא רימ וצ תונמחר ןופ טנַאה יד ליפ ךיא .ןטוג טימ רימ טיגרַאפ טָאג

 .טָאג ייב ןרָאצ ןפורסיורַא רעדיוו וטסייג טציא

 סָאװ ןשטנעמ ףיוא טשינ טנרָאצ טָאג זַא ,ךָאד טסייוו רעטָאפ רעד --

 -ביל ןופ ןסיוו טשינ ןליוו סָאװ ,יד ףיוא זיולב טנרָאצ רע .טבילרַאפ ןענעז

 ןסיירעצ סָאוו ,ערעדנַא ןוא ךיז ןקינייּפ סָאװ ,ןטעקסַא יו ןבעל סָאװ ,טפַאש

 ףיוא טשינ רעבָא ,רע טנרָאצ יד ףיוא ,ןשטנעמ עגנוי ןשיווצ טפַאשביל יד

 יד ןופ רענייא ןיא רעטקָאד ַא ןייז טנעקעג טָאה רע .ןלאומש ףיוא טשינ ,רימ

 וו רע .םוטכייר ןיא ,סוסלול ןיא ןבעל ,טלעוו רעד ןיא טעטש עטסערג

 -גנע רעד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .םוטכייר ןייק טשינ ,סוסקול ןייק טשינ

 ,רע טציז ןריי ןשיווצ ,ןעניואוו עקיביולג ענייז ואוו ַאללעמ רעד ןופ טפַאש
 ףרַאד רע ?פיוו ,ליפוזַא רַאפרעד טמוקַאב ,רעבַארַא ןוא ןדיי עקנַארק טלייה

 ...רעקילייה ַא זיא ?לאומש .םענייז שינעמוקסיוא ןעמערָא םעד רַאפ

 לָאמעלַא םיא ךיא גָארט ץרא-ךרד ןטספיט ןייס .ךיא סייוו סָאד ---
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 -ריוונרע ןַא ןַאס ַא זיא רע .גנוטכַא עטסערג יד םיא רַאפ בָאה ךיא .ןגעקטנַא

 !ןייש זיא סָאװ סעכלעזַא רָאנ ןוא סטוג רָאנ ןָאט וצ ןביוהרעד ,רעקיד

 .קידלכיימש ןוא ךעלטיור ןרָאװעג זיא םינּפ סַאקסומ

 ,רעטָאפ ,קנַאד ַא --

  ?ןגיוא יד ףיוא טדייל רע זַא ,ךיוא טסייוו וד ---
 רַאפ ןבעגוצקעווַא ןגיוא עניימ טיירג ןיב ךיא .רַאה ןוא רעטָאפ ,ָאי ---

 | | .םיא

 ?ַאקסומ ,טייוו יױזַא ---

 ןביולג ןשידיי םעד ,ןביולג ןייז ןעמענוצנא טיירג ךיוא ןיב ךיא .ָאי --

 | !ןבָאה הנותח םיא טימ ןוא

 .ןבָאה ייז זַא ,גנילצולּפ ןוא ?ענש ױזַא ןעמוקעגסױרַא ןענעז רעטרעוו יד

 רעטשרע רעד ןיא -.ןבעל-ןוא-בייל ןייז ןיא ןוא ּפָאק ןיא םיא ןָאטעג ץעז ַא

 -עגסיורא טשינרָאג ןענעז רעטרעוו יד זַא ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה עגר
 ,טגָאזעג שרעדנַא סעּפע ראג טָאה ַאלסומ .טרעהרַאפ טָאה רע .ןרָאװעג טגָאז
 םיא ןענעז ןגױא יד .טעכושטעגסיוא ךיז רע טָאה עגר רעטייווצ רעד ןיא

 -גנעל ,קידרענייב סָאד .רעקַאלפ ןכעלמייהמוא ןַא טימ ןרָאװעג ןדנוצעגנָא

 טיירג ןעוועג עגר רעד ןיא זיא רע .םַאלפ ןיא טילגעג טָאה סנייז םינּפ עכעל

 טא ,יז ןענעגרהרעד ,לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא .רעטכָאט ןייז ןעגנערבוצמוא

 .םס ךרוד ןעגנערבמוא קירוצ טייצ ַא טימ טלָאװעג םיא ןיילַא ךָאד יז טָאה

 -ַאדעמכַאמ ןופ ןייגרעביא :;ךַאז ַאזַא ןָאט ןעק יז ביוא ,ףרואווסיוא ןַא זיא יז

 זיא דיאַאס לַאמַאג ,רע !ךעלקערש ךָאד זיא סָאד .ןשידיי םוצ ןביולג ןשינ

 ףיוא טשינ טגיל סע .רעמורפ ,רעשילרעטסיוא ןַא טשינ ,רעקילייה ןייק טשינ

 ןזָאלרעד טשינ טעוװ רע רעבָא ,ןביולג ןרַאפ טולב ןסיגרַאפ וצ בוח רעד םיא |

 -עגרהרעד וצ יז זיא ךַאז עקיצניױא יד .ןָאטּפָא סעכלעזַא לָאז רעטכָאט ןייז זַא

 -נעמ רַאפ ,טלעוו רעד רַאפ ןרעפטנערַאפ ןיוש ךיז טעוװ רע .טרָא ןפיוא ןענ

 ...תמא םעד טעז טָאג ,ןרעפטנערַאפ ךיז ןפרַאד טשינ רע טעוװ טָאג רַאפ .ןשט

 רע .קנילפ ,ּפמעט ,רעווש ּפָאק ןיא טשימעג םיא ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג יד

 -ניה רעד ,?גיּפש םייב ןענַאטשעג ןיא יז .ןַאקסומ ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה

 וצ -- ךיילב םינּפ סָאד ןוא לניּפש ןופ רעבליז םעניא ּפָאק לייט רעטשרעטמ

 יד רַאפ ןקָארשעג ןיילַא רשפא ךיז טָאה יז ,טמעטָאעג רעווש טָאה יז .םיא

 ךיז טָאה יז ?טגעמעג יז טָאה יוװ .טגָאזעגסױרַא טשרע טָאה יז סָאוװ ,דייר

 טעװ סָאװ .רעטָאפ ןפיוא טזיּפשעג ןגיוא יד טימ ןוא קיאור ןייז וצ טימַאב

 ַא ןופ ליּפש רעמוטש ,רעזייב ַא ןעוועג טונימ רעד ןיא זיא סע {ןַאט ָאד רע

 טעוו רעוו ןוא ןרעדנַא ןפיוא ןפרַאו רעירפ ךיז טעוװ רעוו ,זיומ ַא טימ ץַאק

 ?ןענירטנַא
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 ערערעמ סָאו ,ןשרעהַאב טנעקעג טשינ רעמ ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג

 -עגסױרַא טָאה יז ןעוו ,עגר רעכעלנייּפ רעד ןופ ןפָאלעגּפָא ןענעז סע סעגר

 ,לייטרוא ןרעטיב ַא ןגָארטעגסױרַא ןייֵלַא ךיז ףיוא ןוא ,רעטרעוו יד טגָאז

 טעוװ רע :טשיורעג ןוא טשימעג ,ּפָאק ןיא טקינײּפעג םיא סע טָאה רעמ ץלַא

 .ףוס ַא ןכַאמ ריא טימ

 ךעלקירעזייה ןעגנולקעג עמיטש ןייז טָאה -- ,ַאקסומ ,ךיד ןיזַאב --

 עדייב ןרילרַאפ טסעוו ,ןָאט טסייג וד סָאװ טכַארטַאב -- ,טעבענ טימ ןוא

 | | !ןטלעוו

 טלעוו ןייא ךיא בָאה ,ןלאומש טימ טשינ ךיז דניברַאפ ךיא ניוא ---

 ,םונעג ,דיירפ ןבעג לָאמַא ךָאנ ןעק סָאװ ,טלעוו יד ,ןריולרַאפ ייסדיוו-ייס

 טרַא טלעוװ עטייווצ יד .תוואת ,עביל ,טײקטַאז ןוז ,ןנער ,יוט ,רעטכעלענ

 סָאװ םעדכַָאנ .טלעוו ןַארַאפ זיא ןבעל ָאד זיא סע יװ גנַאל ױזַא .טשינ ךימ

 ,דנַאטשרַאפ ןיימ רעסיוא זיא ןייז טעוו סע

 ?רעטרעוו עטצעל ענייד סָאד ןענעז --

 :דייר טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא רע .ןגיוושעג טָאה יז

 רעייז ןיב ךיא ,ןדיי ביל בָאה ךיא .טשינ טרַא רימ זַא ,טסייוו וד ---

 יז ץְלַא וט ךיא ,ייז טימ ל?דנַאה ךיא .דניירפ עניימ ןענעז ייֵז ןוא דניירפ

 ,המכח רעייז ץַאש ךיא !ןרענ ייז בָאה ךיא .זַארַאגַאמ ןיא ָאד ןצישַאב וצ

 ןיא ןריפ ייז סָאװ ,ףמַאק ןרעטיב םעד ןוא ןבעל םוצ טסול רעייז ,ןטייקיאעפ

 יד ןוא תונשקע רעייז ביל בָאה ךיא .ץנעטסיזוקע רעד רַאפ דנַאל רעזדנוא

 בָאה ןוא ץַאש ךיא .ןביולג םענענייא ןרַאפ ןייז וצ בירקמ ךיז טייקטיירג

 ןיימ ֹוַא ןביולרעד טשינ רעבָא ןעק ךיא .רַאטַאנעביא רעטקָאד םעד ביל

 .ןַאמ ַא רַאפ עביל ַא בילוצ ןביולג רעדנַא ןַא וצ ןייגרעביא לָאז רעטכָאט

 טימ --- ,טומ ןעמוקַאב רעטייוו ַאקסומ טָאה -- ,רַאה ןוא רעטָאפ ---
 רעטָאפ ןיימ בָאה ךיא ןוא ןעוועג ָאד זיא רָאטקָאד רעד ןעוו ,קירוצ טייצ ַא
 ןוא ןביולג רעודנוא וצ ןיינרעביא לָאז רע זַא ,ןַאלּפ םעד ןגעוו טלייצרעד

 טזיב ,ריירפ טימ ןרָאװעג טְליפעגנָא ץרַאה ןייד זיא ,ןבָאה הנותח רימ טימ

 ןַאללַא ןעגנערב טסלָאז וד טייקכעלנעמ ַא ָאד זיא סע סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג

 ,יױזַא טשינ זיא סע זַא טסעז וד ןעוו ,טנייה .הנתמ עכעלרעדנואוו ַא ,הנתמ ַא

 ךימ טיירג וטזיב ,טרעקרַאפ ןדנעטשמוא רעטנזיוט בילוצ ןרָאוװעג זיא סע זַא

 !ןדרָאמרעד וצ

 .ַאקסומ ,ןייגרעטנוא טעוװ ץְלַא ,החּפשמ יד ,ןעמָאנ ןיימ ,זיוה ןיימ |-- 

 טעװ ןעמעלַא זדנוא רַאפ גנַאגרעטנוא ןַא .קעלפ רעקידארומ ַא ןייז טעוװ סע

 !ןייז סע
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 -ֵנַא טשינ רעבָא ןעק ךיא ,ןפלעה רעטָאפ ןיימ טלָאװעג טלָאװ ךיא ---

 ?ןָאט וטסעוו סָאװ ---

 .ןלאומש וצ ַאקנַאלבַאסַאק ןייק ךיא רָאפ ןגרָאמ --

 .ןבײרטסױרַא ךיד טעוו רע --

 ,ךעלגעמ ---

 | ?רעמכַא ןוא --

 טעװ רשפא .ןלאומש ןדרָאמרעד רע טעוװ דשפא ,טשינ סייוו ךיא ---

 א ןיא רע .ביל טשינ םיא בָאה ךיא זַא ,ןייֵלַא טעז רע .ןקיאורַאב ךיז רע

 ןופ רענעייל ַא ,רעכעלטסייג ַא ןרעו רשפא טעוװ רע .טלעוו ערעדנַא ץנַאג

 טָאה רע .טלעוו רעד ןופ רעטרעדנוזעגּפָא ןַא ,ריזנ ַא ,ןטפירש עקילייה יד

 ןעק ךיא .רעקיטלַאטשעגיליפ ַא ןיא רע .טנייפ םיא טָאה ןוא ןלאומש ביל

 .ןייז םיא טימ טעוװ סע סָאװ ןגָאז טשינ

 יירשעג ַא דיאַאס לַאמַאג טָאה -- !ןלאומש ןדרָאמרעד לעוװ ךיא ---

 טעוו סע ביוא -- .ןכָארבעג ןוא קירעזייה ןעוועג ןיא ?וק סָאד ןוא ןָאטעג

 טסלָאז ליוװ ךיא !ַאקסומ ,ןדרָאמרעד ךיד ךיא לעװ ,ןבעגנייא טשינ רימ ךיז

 רעסעמ ףרַאש ַא .ןעננערבמוא טרָא ןפיוא ָאד ךיד טנעקענ בָאה ךיא .ןסיוו סע

 לע ךיא .סקיב ענעדָאלעג ַא ךיוא ױזַא ,רימ םורַא לָאמעלַא ךיז טניפעג

 סָאד ןעוו ,טנעה עניימ ןצומשַאב טשינ לעװ ךיא .ןָאט טשינ ךָאנ רעבָא סע

 ריד ןופ טולב ןייק ןעז טשינ ליוו ךיא .טליטשעגנייא טשינ ךָאנ זיא ןייוועג

 .למיה םוצ ןעיירש ןיילַא טעװ דניז יד זיב ןלאומש ןופ רעדָא

 !רַאה ןוא רעטָאפ ,טשינ ךיז קערש ךיא ---

 ןייד .ַאקסומ ,טנייה ךָאנ זיוה ןיימ ןזָאלרַאפ טסלָאז רעסעב זיא סע --

 ךיא .ריד טימ ןעמַאזוצ ןייגרעטנוא טשינ ליוו ךיא .קידניז ָאד טרעוו םעטָא

 ןיימ ןופ ,ןורכז ןיימ ןופ ןקעמסיוא ךיא לעװ ךיד .ןרָאי ןוא ןרָאי ךָאנ בָאה

 ךיא סע !טולב ןיימ ןופ טשינ ןוא םַאטש ןיימ ןופ טשינ טזיב וד .השורי

 ןעמוקעגקירוצ טזיב וד זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .ריִמ ןופ תועט ַא ןעוועג

 ןלעוװ רימ ןוא ןדעמכַא טימ ןייגעצ ךיז טסעוו וד רעדָא .הטרח רעפיט ַא טימ

 טימ ןבעלנייא ךיז ןיוש טסעוו רעדָא ,ריד רַאפ ןַאמ ןקידנסַאּפ ַא דעניפעג

 ןוא וד ,ריא טנעק ,ָאטשינ רעמ זיא ףוסוי .ןביילב ָאד טעוו ריא ןוא ןדעמכַא

 -עגנייא טויב וד .ױזַא טשינ רעבָא זיא סע .טרָא ןַא ןעמענרַאפ דעמכַא

 ףךיד לעוו ךיא .ןענַאד ןופ קעװַא טנייה יינ רעסעב זיא .זדלעפ ַא יו טרַאּפש

 ןרַאּפשרעטנוא טעוװ ןייוועג סָאד ןעוו ,טגָאזעג ריד כָאה ךיא יוװ ,ןעניפעג

 .ןעלמיה יד

 .,רעמיצ םענופ סױרַא ןוא טרָא ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה רע
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 םוצ םינּפ ריא טיירדעגסיוא יז טָאה רעדיוו .ןיילַא ןבילבעג זיא ַאקסומ
 ןעזעג טָאה יז .רעבליז ןקידנעלקניפ םעד ןיא טקוקעגניירַא טָאה יז .?גיּפש
 -- ןגױא יד ןיא ,עקידנעילג ןוא ענעקָארשעצ ,ןפָא טיירב ןענעז ןגיוא עריא
 ןעמ ןַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ ךיז לָאמנייק טָאה יז .טנייוו יז .ןרערט
 ןעק יז זַא ,ןייֵלַא ךיז טביולגעג טשינ טלָאװ יז .ןבָאה ביק קרַאטש ױזַא ןעק
 םעד ןטייב וצ טיירג זיא יז זַא ,טײקרַאטש ַאזַא טימ ןלאומש ןבָאה ביל
 .ַאללעמ ןיא יד ןופ ענייא ,עשידיי ַא ןרעוו ,ןביולג

 .ןיֵלַא טנלע .ןייֵלַא ןצנַאגניא ןעווענ רעטציא זיא יז .טנייוועג טָאה יז
 ,ןקוק טשינ ריא ףיוא טעװ זיוה ןופ רענייק ,סעכ ןיא קעװוַא זיא רעטָאפ רעד
 ,רעכביז טשינ וליפַא ךָאנ זיא יז .ןייּפ ןוא טָאּפש וצ טלעטשעגסיוא זיא יִז
 טעװ רע ,ןָאט רעכיז סע טעװ רע .ןבײרטסױרַא טשינ יז טעוװ לאומש ביוא
 יז ןלעװ טשינ טעװ רע .לדייא ןוא ?בָאנ זיא רע .ןברק ריא ןעמעננָא טשינ
 ...זירַאּפ ןיא ךָאנ ךיוא ךָאד טבעל הכרב ןוא ,ןבעל ריא ןכערבעצ לָאז

 ?ןייּפ ןוא ייוו ןופ ליּפש סָאד ןביוהעגנָא יז טָאה סָאװרַאפ

 -נַאדעג עכעלנייּפ ענעגייא עריא ףיוא ןרעפטנע טנעקעג טשינ טָאה יז
 .טדנעלרַאפ יז טָאה טפַאשקנעב יד ןוא ןסערפעג יז טָאה רעיורט רעד .ןעק

 ץִלַא סָאװ ,לָאמַא ןופ ַאלסומ עקידוועליּפש יד ןעוועג טשינ רעמ זיא סע
 -יא טייקנייש יד .דיירפ ןוא ץייר טימ לופ ןעוועג ,ןעננוזעג טָאה ריא םורַא

 -ַאלפ םעניא טּפַאכעגטימ טָאה ,טנערבענ ריא ןיא טָאה סָאו הוואת יד ,ער
 .טבילרַאפ ןעוועג ריא ןיא ןענעז עלַא .ריא םורַא ץלַא רעק

 ,דמערפ ןוא שימייה ןעזעגסיוא ריא טָאה ץלַא .ףיוה םעניא סױרַא זיא יז

 ,טכַאלעג ,טצנַאטעג ןוא טפיטשעג ָאד ןבעל עצנַאג סָאד .טנעֶאנ ןוא טייוו

 ַא טכַארבעג טָאה יז ,ןסָאלשעגּפָא ,טרעדנוזענּפָא ץלַא זיא טנייה .טנייוועג

 ךָאד טָאה ַאנַאמַא הכרב עניילק יד ?עקַאט יז זיא רעוו .זיוה ןפיוא הללק

 ,קילנמוא טימ טלגנירעגמורַא זיא יז זַא ,ןַאקסומ ,ריא ףיוא טגָאזעג לָאמַא

 טגָארט יז .ןלַאפרעדנַאנופ ץְלַא טעוװ סעּפע וצ ןרירוצ רָאנ ךיז טעוװ יז ואוו

 .ןקילנמוא עלַאטַאפ ןוא טיוט ךיז ןיא

 -לע ןלעטימ ןיא ,ןייש ןעוועג ךָאנ זיא יז .ןעמוקעגוצ זיא רעטומ ריא

 ןגָאלש ןלעוװ ריא טלָאװ יז יו ,ךיז וצ ןַאקסומ ןָאטעג ּפעלש ַא טָאה יז .רעט

 -ייוו ןעמונעג טָאה יז .טייצ רעבלעז רעד ןיא טפַאשביל ןיא ןעמרַאמורַא ןוא

 ;לוק ןפיוא ןענ

 -רָאנ וצ ךיד טריפ געװ ןייד .ַאקסומ ,זדנוא טימ ןביילב טסעוו וד --

 !טשינ

 סָאװ .רעריא רעטומ רעד ףיוא ןעמונעגמורַא ןַאקסומ טָאה תונמחד ַא
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 טָאה יז ?רעטנָאלּפ אזַא ןיא ןײרַא זיא יז סָאװ קידלוש רערעדנַא ןַא זיא
 .טוג ןייז טעוװ ץלַא זַא טגָאזעגוצ ןוא ןקַאב יד ףיוא טשוקעג רעטומ רעד

 ןעמונעג לָאמ ןטסטרעדנוה םוצ ןיוש ןוא רעדיוו ךיז טָאה רעטומ יד

 עלעניצ גנוי ַא ןעמענניירַא טייג דיאַאס לַאמַאנ זַא ,ץרַאה סָאד ןדיירּפָארַא
 -וקרעהַא ךיוא ָאד דעמכַא ןַאמ ריא לָאז ,ןביילב ָאד ףרַאד ַאקסומ .זיוה ןיא

 .בייוו רעקשטיגנוי רעיינ רעד וצ ןײגרעבירַא ץלַא טעוװ טשינ ביוא לייוו ,ןעמ

 רָאנ טוט ןוא ןַאללַא ןיא ןסעגרַאפ טָאה ,טיוב ןוא טיוב ךיאַאס לַאמַאג

 .טוג טשינ רעבָא זיא סע .טוג זיא סע זַא ךיז טכַאד םיא סָאװ ןכַאז עכלעזַא
 טלייאעג ךיז טָאה יז .ףיוה ןטימ ןיא ןייטש טזָאלעג יז טָאה רעטומ יד

 -ציא ץלַא סָאד טעז יז זַא ,רעכיז ןעוועגנ זיא ַאקסומ .טעברַא-בוטש רעד וצ

 -רע קעװַא יז טּפעלש חוכ רעטוג ַא רעדָא רעזייב ַא .לָאמ ןטצעל םוצ רעט

 טלעוו רעדנַא רעד ןופ ןיוש טעװ יז .ןירַא טלעוו רעדנַא ןַא ןיא טייוו ץעג
 ,סױרַא טשינ



 לטיּפַאק רעמסקיצנַאוװצנואייווצ

 ביוהנַא ועד

 ןבעל ןוא בייל טימ ןפרָאװעגנירַא ךיז ַאנַאמַא הכרב טָאה זירַאּפ ןיא

 .ןענרעל ןוא טעברַא רערעווש ןיא

 דימ טשינ זיא יז .ןענרעל ןיא ןרָאװעג טרעצרַאפ ןענעז טכענ ןוא געט

 ןופ טגָאיעג יו ױזַא רָאנ ,העש עקירעביא ןייק ןענַאטשעגּפָא טשינ ,ןרָאװעג

 ,ליצ םוצ סיורָאפ ןסירענ ךיז יז טָאה טפַארק רעקידלַאוװנ ַא ןופ ,טעּפמיא ןַא

 יד ןייז סע לָאז :;ליצ רעד זיא סָאװ טסואוועג טשינ ןייֵלַא טָאה יז

 ,ןלאומש טימ ןעמַאזוצ ןייז ןוא ןעז וצ רעהפיוא ןָא טקינייּפ סָאװ טפַאשקנעב

 רעד טימ ןוא ךיז טימ ןכַאמּפָא ןיוש טלָאמעד ןוא בייוו א ןרעוו םיא רעדיוו

 רָאנ ,ןעלמיה יד וצ ןסייר ךיז ןלעוו טשינ ,קיאורמוא רעמ ןייז טשינ ,טלעוו

 סָאד ןרעוו לָאז יז ,זיא ליצ רעד רעדָא ?זיא סע סָאו םעד ףיוא ןײטשַאב

 שטנעמ ַא ;זיא רַאטַאנעביא לאומש יוװ ַאזַא ,טמולחעג לָאמעלַא טָאה יז סָאװ

 יז .ערעדנַא רַאפ ןצונ עסיורג ןעגנערב ןעק ןוא ךעלצינ קרַאטש זיא סָאװ

 טעװ יז סָאװ ןוא ןכיירגרעד ליוו יז סָאװ טסואוועג טשינ ןיילַא ךָאנ טָאה

 | .ןכיירגרעד

 -סער ַא ןיא טעברַאעג יז טָאה טנווֶא ןיא ךעלטעּפש זיב טכַאנרַאפ ןופ

 טּפַאכעג ל?לענש טָאה יז .זירַאּפ ןיא ןסַאנ-טּפיוה יד ןופ ענייא ףיוא ןַארָאט

 ,ןדירפוצ ןייז ריא ןֹופ לָאז ןעמ זַא ןעזענוצ .קיסיילפ רעביא ןעוועג .טעברַא יד

 ַא טימ םילכאמ יד ןגָארטענוצ טָאה יז .טסעג יד ייס ,םיטַאבעלַאב יד ייס

 לביימש ַא טימ טסעג יד טנידַאב טָאה יז .טעּפמיא ןוא ץנַאנעלע רעסיוועג

 ,טײקנטלַאהלרוצ ןוא

 -עג .טנעקעג יז ןיוש ןבָאה עֶלַא ,סינרעב ןעוועג ָאד ןיא ןעמָאנ ריא

 דנַאל םענעי ןופ ךיז ןסירעגסױרַא .ָאקָארַאמ ןופ ?ריימ ַא זיא יז זַא טסואוו

 -כעלביל טימ טקוקעג ריא ףיוא טָאה ןעמ .ןענרעל ךיז ןעמוקעג רעהַא ןוא
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 ןעו טָאהעג רעג ןבָאה טסעג יד .טקעּפסער ןסיוועג ַא טימ ךיוא ןוא טייק
 -ינרַאפ-טשינ עסיוועג ַא ןפורעגסױרַא וליפַא טָאה יז .טנידַאב ייז טָאה יז

 ,יז ?ייו ,ןַארָאטסער ןבלעז םענופ סנירענלעק ערעדנַא יד ייב טייקשירענ

 -ענגמוא רעמ ריא ףיוא ךיז טָאה ןעמ ,גלָאפרעד רעמ טַאהעג טָאה סינרעב

 .ערעדנַא ףיוא יו טקוק

 ,רעכיב ןעגנולשעג .ט;רעלעג ןוא עלוש ַא ןיא ןעגנַאגעג יז זיא גָאטיײיב

 -עננייא ךיז טָאה יו ןעוו ,טכַאנרַאפ זיב ןגרָאמירפ ןופ טנרעלעג ,םעיצקעל

 יז זַא ,טסואוועג ןיילַא טָאה יז .ןַארָאטסער םעניא טעברַא רעד ןיא טנַאּפש

 .תוחוכ יד ןופ ןלַאפ טעוװ יז .גנַאל ןטלַאהנָא ןענעק טשינ טעוװ

 טקישעג ,ןטלַאהעגסיוא ךיז יז טָאה טנידרַאפ טָאה יז סָאװ םעד ןופ

 ןרָאּפש םעד טימ .טנעס ןדעי טרָאּפשעג ןוא רעטומ ריא וצ טלעג לסיב ַא

 -ַאב טפרַאדעג ךעלטנגייא טָאה סָאד סָאװ ,ליצ ןטוג ַא טַאהעג יז טָאה טלעג

 ,עמוס ַאוַא ןרָאּפשּפָא ןופ טמולחעג טָאה יז :םישעמ עריא עֶּלַא ןקיטכער
 ןיא םיריוטלָאד-ןגיוא עטסערג יד ןופ םענייא ןלָאצַאב וצ גונעג ןייז לָאז סָאװ

 ןיא ןײרַא ריא זיא קנַאדעג רעד .ַאקנַאלבַאסַאק ןייק ןרָאפ לָאז רע ,זירַאּפ

 ןעוועג זיא יז .טונימ ןקירעביא ןייק ןעור טזָאלעג טשינ יז טָאה סע זַא ,ּפָאק

 -ַאב םיא ןוא קנַארפ ןקירעביא ןַא ןרָאּפשּפָא טנעקעג טָאה יז ןעוו ,ךעלקילג

 ַא ,רעינָאברַאק עיסעמ ,ןַארָאטסער ןופ סָאבעלַאב םייב רעדָא ,ץעגרע ןטלַאה
 סָאוו ,תורוד-רוד ןופ זיוצנַארפ ַא ,רענעטלַאהעגקירוצ ַא ,שטנעמ רעליטש

 טסעג ענייז ץלַא ןָאטעג ןוא ךיז םורַא ןטיײקכעלמעװקַאב טכוזעג רָאנ טָאה

 רע .ןײגסױרַא םייב טנעמילּפמָאק ַא ןבעג םיא ןוא ןזייּפש ענייז ןביול ןלָאז

 רע רעכלעוו טימ עטבילעג ַא רעדנוזַאב ןוא רעדניק ןוא בייוו ַא טַאהעג טָאה

 .רָאי ןופ טייצ ןופ דיישרעטנוא ןָא ,ןטנווֶא עטעּפש יד טכַארברַאפ טָאה

 ןופ טרירעג רעייז ןעוועג ןוא הכרב עניילק י- טצעשעג רעייז טָאה רע

 ןעוועטַאר וצ ץלַא ןָאטעג טלָאװ יז זַא ,טלייצרעד טָאה יז סָאװ ,עטכישעג ַא

 .טָאה רעינָאברַאק עיסעמ .טייקדנילב ןופ ַאקנַאלבַאסַאק ןיא דניירפ ַא סריא
 יד ןלַאפ ךס ַא ןיא טגנילעג עיצַארעּפָא ןַא זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ריא

 -רעד יז סָאװ דייר יד טיול רָאנ ,טייוו רעייז טיבעג םעד ףיוא טייג עיגרוריכ

 ,טייקנַארק ןניוא עשילרעטסיױוא ןַא זיא סע זַא ךעלנעמ רעייז ןיא ,טלייצ

 ןכעלרעדױש ַא ףיוא היאר יד טעטכינרַאפ סָאװ ,טייקנארק ערעווש ַא רָאג

 רעינָאברַאק עיסעמ רעד סָאוװ ,דייר יד רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה הכרב .ןפוא

 טָאה לאומש זַא ,טנַאמרעד ךיז יז טָאה סעּפע .טצנַאלפעגנייא ריא ןיא טָאה

 סָאװ טיײקנַארק ַא זיא סָאד .ַאמָאקולג יו טרָאװ ַאזַא טנָאזעג לָאמַא םעפע

 סָאװ ,רעכיב עשיניצידעמ ןופ טסואוועג יז טָאה סָאד .היאר יד טעטכינרַאפ

 .טנעיילעג טָאה יז



 288 |ל י מ - ט נ י ד

 ןוא טנעס ןרעי טגײלעגקעװַא רעינָאברַאק עיסעמ םעד ייב יז טָאה ךָאד
 עמוס עסיורג ַא ןבָאה לָאז יז זַא ,םעד וצ ןעמוק לָאמַא טעװ סע זַא ,טפָאהעג
 -רַאפ רָאנ ,ןרָאי ןעמענ ןעק סע .ליצ םעד רַאפ גונעג ןייז לָאז סָאװ ,טלעג
 .ןײטשּפָא טשינ טעװ יז .ןלַאפ

 -ַאב רעייז ךיז טדיילקעג ,לרעמיצ ןקישטניילק ַא ןיא טניואוועג טָאה יז
 ,ןעזנָא רעקינייוװ סָאװ יז לָאז ןעמ זַא ,טייז ַא ןיא ױזַא טבעלעג ןוא ןדייש
 .רעקינייוו סָאװ

 ןייֵלַא ,רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג ןילַא .טפַאשלעועג ןטימעגסיוא טָאה יז
 -מיא טימ ןָאטעג ץלַא טָאה יז .קעטָאילביב ןיא ןיילַא ,ייזומ ַא ןיא ןפָאלעג
 | .טייקדניוושעג ןוא טעּפ

 כיצנַאװצ דלַאב ןיוש טרעוו יז .ןרילרַאפ וצ טַאהעג ארומ סעּפע טָאה יז
 -סטוג טימ טלעוו ַא ,ןשינעעשעג טימ טלעוו ַא ריא ףיוא טרַאװ ץעגרע .רָאי
 ןלאומש זיא סע יו ױזַא ,תוחילש ַא ןעיורטנָא ריא טעװ ,טייקסיורג ןוא טייק
 טעוװ ,ייברעד ךיז טרעמַאלק רע ןוא תוחילש עקיטכיוו ַא ןרָאװעג טױרטעגנָא
 ,ןטסעב ןוא ןטסנעש םוצ ןריפרעד סע טעוװ רע זיב ,ןזָאלּפָא טשינ

 ןשינײטַאל ןופ ?סעג םעניא טשינ ,דניירפ ןייק טכוזעג טשינ טָאה יז
 םירוחב ,ןטנעדוטס ענעגנוזעצ עגנוי ןשיווצ טניואוועג טָאה יז ואוו לַאטרַאװק
 רעד ןופ ךעלעקניוו עלַא ןופ ןעמוקעג רעהַא ָאד ןענעז סָאװ ,ךעלדיימ ןוא
 ןוא טלביוושעג טָאה ריא םורַא ץלַא .המכח ןוא ןסיוו ןענרעל טלעוו רעסיורג
 ןוא טרעגנוהעג טָאה רענייא .רעטכעלעג ,גנַאזעג ,טייקגנוי טימ טעמושזעג
 ןטיור לשעלפ ַא ןוא ?לטיורב גנַאל ַא טימ ךיז טרענרעד ,טנרעלעג ,ןעננוזעג
 ןוא טכוזעג ,טרעטשינעג ,טריּפָאזַאליפ טָאה רעטייווצ ַא ,עצנַאג געט ןייוו
 ַא ;ליוו רע סָאװ ,םעד וצ טעוועטנורגרעד ךיז טָאה רע זיב טזָאלענּפָא טשינ
 -ופ --- טכַארטעג ןוא טנרעלעג ,טבילרַאפ ןעוועג זיא עטירד ַא רעדָא ,רעטירד
 ,ןטרָאג רעגרובמעסקול םעניא ןענעגעגַאב טנייה טעװ רע סָאװ ,לךיימ םענ
 ןוא טרַאגעג טָאה יז ;זױה-עפַאק ַא ןופ עסַארעט ַא היוא לשיט ַא ייב רעדָא
 ןוא ןגיוא עמערַאװ ,עכייוו טָאה ,דנַאל ַא ץעגרע ןופ רוחב םעד ךָאנ טקנעבעג
 טרעדור ןוא קינייוװעניא ןיירַא ךיז טעבנג סָאװ ,עמיטש עקידוועגניז ַאזַא
 -סיוא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רעטרעפ ַא ;המשנ יד ןוא טימעג סָאד ףיוא
 -עג ןוא ןבעלדןוא-בייל ןייז ןיא טרַאּפשעג טָאה סָאװ ,גנוקעדטנַא ןַא ןעניפעג
 רענייטש-לביורטש רעביא ןיינ ןפרַאד לָאז רע וליפַא ,םעד וצ ןייגרעד טלָאוװ
 ןָאטרַאפ ןעוועג ,לּפע ןַא טייקעג ןוא טנרעלעג טָאה עטפניפ ַא ;רענרעד ןוא
 .טייקשימייה ןוא עביל ןגעוו טמולחעג ןוא ךוב םעניא

 גרָאוװגנוי ןופ טכַאנ ןוא גָאט טעמושזעג ןוא טכַאקעג טָאה לסעג םעניא
 ןעמ .ןרעדנַא םייב טייקכעליירפ טכוזעג טָאה רענייא ,.רעטלע סהכרב ןיא
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 רעדָא ,טרעגנוהעג ,טבילעג רעדיוו ,טמולחעג ןוא טנרעלעג ,טבילעג ךיז טָאה
 ;ץלַא טנרעלעג ךיז טָאה ןעמ ןוא טָאז רעד וצ טייצלָאמ ַא טאהעג לָאמַא

 ,קיטסירוי ןוא עיפָאזָאליפ ,ץעזעג ןוא עימעכ ,ןיצידעמ ןוא ןכַארּפש

 ,לַאטרַאוװק ןשינײטַאל ןופ לסעג םעד ןופ רעזייה יד ןיא ךעלרעמיצ יד

 ,ןעייזומ ןוא טסנוק ,רעזייה-עפַאק ,רענטרעג ,ןטעטיסרעווינוא ןופ טנגעג יד

 רעקילדנעצ ,רעקילדנעצ ןופ דיירעג ,טייקגנוי ןופ גנַאזעג ןוא גרַאווגנוי

 -ענּפָא ?ייט ַא ,עטלַא --- רעזייה יד .ןטקעלַאיד ,ןעגנַאלק ,רענעט ,ןכַארּפש

 ענעגנַאגרַאפ ןופ ןלייצרעד וצ טָאה זיוה סעדעי .עליטש ,עדימ ,ענעדנוש
 -נלַאפעג ןוא טייקסיורג ,םולח ,ןייּפ ,םירוסי ,םור םענעגנַאגרַאפ ןופ ,ןטלעוו

 .טייק

 ,ןייוו לזעלג ַא ייב ןשטנעמ ןציז (סָארטסיב) רעזייה-עפַאק עניילק יד ןיא

 ערעטיב א סיוא-טנייוו ןעמ ןוא טכַאל ןעמ ,טלּפַאלּפ ןעמ ,הקשמ םתס רעדָא

 םעד ןיא לסעג סָאד .טימעג סָאד טלסיירטעצ סָאװ ,רעיורט רעדָא טפַאשקנעב

 ךעלדיימ ןציז ָאד .רעזייה-עפַאק עכלעזַא טימ ?ופ זיא לַאטרַאוװק ןשיניײטַאל

 ,ןפנָארב קנורט ַא רַאפ לייט ,טלעג רַאפ לייט ,עביל ןוא גנולייװרַאפ ןליוו ןוא

 ייז טלסיירטעצ רעיורט רעד סָאװ רַאפרעד -- לייט ,טּפַאשקנעב רַאפ ?ייט
 וצ ייז ןעייג .טשינ ןענעק ןוא ךיז ןופ ןפױלטנַא וצ ןכוז סָאװ ,ערעדנַא ןוא
 .ךיז ןופ ןפױלטנַא טשינ ןענעק ,טיײקנלַאפעג וצ ,טייקסיורג וצ ,תורכיש

 טשימענסיוא קינייװ ךיז טָאה יז .טניואוועג ָאד טָאה (סינרעב) הכרב

 -בעלקריוו רעד טקוקעג ,טלעוו ענענייא ריא טבעלעג טָאה יז .ערעדנַא טימ
 .ןסימָארּפמָאק םוש ןייק ףיוא ןעגנַאגעננייא טשינ ;םינּפ ןיא טרַאה טייק

 -עז ווירב יד .ןלאומש ןופ ווירב ןעמוקַאב יז טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 רונרַאפ קרַאטש זיא רע זַא ,ןבירשעג טָאה רע .טלעטשרַאפ בלַאה ןעוועג ןענ

 -ייז טקישענ ריא ןוא ריא טייג סע יוװ ךיז טגערפעגסיוא ,טוג טייג ץלַא .ןעמ
 .תוכרב ענ

 .ןָאטעג ייוו ריא טָאה סע .סעּפע טלַאהַאב רע זַא ,טליפענסױרַא טָאה יז

 -עג טָאה יז רָאנ ,םיא וצ ןפיול וצ קירוצ טיירג עגר עדעי ןעוועג טלָאװ יז

 -רַאפ רעטציא יז לָאז .ריא רַאֿפ קירוצ ןייק ָאטשינ רעמ זיא סע זַא ,טסואוו

 טעוװ יז ,ןרעדינּפָארַא ךיז ןייז סע טעוװ ,ןביוהעננָא טָאה יז סָאװ סָאד ןזָאל

 -וצ םעד ןיא ןביילב ןיוש טעװ יז .ןבייהפיוא ןענעק טשינ לָאמנייק ןיוש ךיז

 ,רעטייוו טירט ןייק טשינ ,רעטציא זיא יז יוז ,דנַאטש

 סָאװ ,טקילגענּפָא ךָאנ ריא טָאה סע ,ןילַא ןצנַאגניא טבעלעג טָאה יז
 ןענידרַאפ טנעקעג ןוא גָאט ַא העש עכעלטע רַאפ עלעטש ייז טַאהעג טָאה יז

 -עג יז טָאה ױזַא .ןעננולעג טשינ ךיוא סָאד זיא ערעדנַא .שינעמוקסיוא סָאד

 קנַארפ ַא ןרָאּפשּפָא ןוא ךיז ןטלַאהסיוא ,ןענרעל וצ ךיז טייקכעלגעמ ַא טַאה
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 ַא וצ גנַאגפיוא םעד ןעזעג טא יז ןכלעוו ןיא ,ליצ םעד רַאפ קנַארפ ַא ךָאנ
 ...ןבעל ןייש ךעלרעדנואוו
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 .ויוה סרעטָאט ריא ןופ קעװַא טשינ טכַאנרַאפ םענעי זיא ַאקסומ

 חומ ריא סָאװ ,ןַאלּפ ןדליוו םעד רַאפ ןקָארשרעד ןייַלַא ךיז טָאה יז

 ,רעטָאפ ריא ןופ ןייגוצקעװַא ,ןדעמכַא ןופ ןייגוצקעװַא :טעברַאעגסיױוא טָאה

 ןוא ןַאללַא ןופ ןייגוצקעװַא ,ןגעמרַאפ ןסיורג םעד ןופ ,זיוה ןכייר םעד ןופ

 טימ ,טעבעג טימ ןלאומש וצ ןעמיקנָא ןוא ןביולג ןשידיי םוצ ןיינוצרעביא

 ,טפַאשביל ןוא ןייוועג

 -קנעב יד ,דיירפ ןופ רענעלּפ טבעוועג ןוא ןענוּפשעג יז טָאה גנַאל-ןפָאװ

 יז ואוו רעמיצ-לעטָאה םעד ןיא ייס ,טכענ עפיט יד ןיא טנייוועגסיוא טפַאש

 ןיא ןגירקוצניירַא ךיז טרעיולעג ןוא ןיילַא ַאקנַאלבַאסַאק ןיא טניואוועג טָאה

 םעד ,דעמכַא ןַאמ ריא טימ גנוניואוו רעניילק רעד ןיא ייס ,ןצרַאה סלאומש
 רעסיורג רעד טימ םעד ןוא ןשטנעמ ןעיור םעד ,ןקידנעגניז םעד ןוא ןדליוו

 םעד ןוא ?וויימ ןטימ םענעדנוברַאפ ,ןזייב ,ןקינירטּפָא םעד ,המשנ רעשיטעֶאּפ

 רעטלַא רעד ןיא ןטערַאנימ יד ןופ םענייא ףיוא סנגרָאמירפ יד ןיא רעגניז

 ריא ןופ זיוה םעניא עגנַאל ןכָאװ ןייז ןכָאנ ייס ;זעפ טָאטש רעטקלײהרַאּפ

 ,דיאַאס לַאמַאג רעטָאפ

 העש רעד ןיא טלָאמעד טָאה יז סָאװ ,רדנ םעד ןטלַאהעג קילייה טָאה יז

 טשינ לָאמנייק טעװ יז זַא ,ןלאומש וצ טמורבעגסיױרַא טפַאשביל רעפיט ןופ

 טשינ ןַאמ רעדנַא ןייק ךיז טָאה יז .ןלאומש יוװ ,ןַאמ ןרעדנַא ןייק ןרירנָא

 .טנעקעג טָאה יז ?פיוו ףיוא ןדעמכַא ןטימענסיוא ןוא ןבענענּפָא

 ןפורעגסױרַא קנַאדעג ןיא ןוא סמערָא עטעקַאנ עריא טשוקעג טָאה יז
 טָאה יז ,רַאטַאנעביא ?אומש טימ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ןשינעעז ײלרעלַא

 ןעוועג .טכַאלעג ןוא טדערעג ,םיא וצ ןטעבענ ,טעשטּפעשעג ליטש רעד ןיא

 ַא טגָאזעג ריא ןוא טלכיימשעג ןוימד ןיא ריא וצ טָאה רע ןעוו ךעלקילג

 ,טרָאוװ-טסיירט

 טָאה יז .ןכיירגרעד וצ םיא ױזַא יו טכַארטעגכָאנ ןוא טכַארטעג טָאה יז

 ןלאומש ןופ ןבעלנעמַאזוצ סָאד טרעטשעצ ןבָאה תוחוכ עזייב זַא ,טסואוועג

 ריא ,תוללק עריא ןוא ןטעבעג עריא טקריוועגסיוא ןבָאה סָאד .ןהכרב =ימ

 טשינ רע ליוװ .ןבָאה םיא טעװ יז .ןפָא ץלַא זיא רעטציא .רעצ ןוא ןייוועג

 .םענייז וצ ןייגרעביא יז טעוװ ,ןביולנ ריא וצ ןייגרעביא

 ייס ,ןדייר םעניא ייס ןעוועג הדומ סָאד טָאה רע .ביל יז ךָאד טָאה רע

 -ייא ןטערטּפָא ןלעוו יז טשינ ןוא רע טשינ .תעגושמ ז'ב ביל ;ןגייווש םעניא

 ,ןעמאזוצ ייז ןענעז ךָאד ,געוו םעד ןרעדנַא ןרַאפ רענ
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 ןוא רעטָאפ ןטימ ךערּפשעג סָאד טַאהעג טָאה יז ןעוו ,גָאט םענעי ןיא

 רעדָא ,ןעגנערבוצמוא יז טיירג זיא רע זַא ,דייר ערָאלק טרעהעג טָאה יז

 רעלופ ןגעלעג זיא ענייז דייר יד ןיא זיולב טשינ ,ןדייב ראג רעדָא ,ןלאומש

 -ביל ריא זיא סע יװ ,רענרעק טימ םיורג?ימ רעד זיא סע יװ לופ ױזַא ,תמא

 -ורב םענופ ןגָארטעג טרעוו סָאװ ,גורק רעד זיא סע יװ ,ןלאומש וצ טפַאש

 .דרַאמ :ןעזעג סָאד יז טָאה ןגיוא ענייז ןיא ,םינּפ ןייז ןיא ךיוא רָאנ ,םענ

 רעד ,רעטָאפ ריא .המשנ ריא ןופ ןשינעפיט יד זיב ןקָארשרעד ךיז טָאה יז

 ןוא םענעגָאלשעג ןדעי טפלעה סָאװ רעד ,דיאַאס רעקיטכעמ ןוא רעלעדייא

 -עוו ןוא ,דרָאמ ףיוא טיירג ןייז לָאז ,רעכַארַא ייס ןוא דיי ייס ,ןטקיניײּפעג

 ...ןעגנערבמוא רעטכָאט ענעגייא ןייז ?ןעמ

 רעקידארומ ַאזַא ןיא ןסקַאװעצ ךיז עגר רעדעי טימ טָאה קערש יד

 ריא זיא ּפָאק רעד ,טולב טימ ןסָאגַאב ןעזעג ןיוש ךיז טָאה יז זַא ,סיורג

 רע :ןלאומש ןעזעג יז טָאה עיזיוו רעד ןיא ךיוא .קַאה ַא טימ ןטלָאּפשעג

 רעמ ָאטשינ .רעסעמ ןופ ןוא ןליוק ןופ בייל ןסירעצ ַא טימ טולב ןיא טניל

 "שנ ערעייז .רעסעב עקַאט רשפא .ָאטשינ זיא יז ךיוא .רַאטַאנעביא לאומש

 זיא סע .עטקילייהרַאפ ,ענייש ,ערעטיול ,?מיה ןיא ןקיניײארַאפ ךיז ןלעוו תומ

 טמערָאעג טייג קידצ רעד .טייקיטרַאפטכער ןוא דניז ןייק ָאטשינ טרָאד ךָאד

 -רָאג .ןכייר ןטימ רעמערָא רעד ,ןטסלדייא ןטימ רעטכעלש רעד ,עשר ןטימ

 -יא ,ךיילג ןענעז רענַאדעמכַאמ ןוא דיי ,רעטנוא םענייק טרָאד טדייש טשינ

 ...עביל ןופ ךיירפ עקיבייא ,טייקיבייא יד ןוא ור י- טשרעה ץלַא רעב

 יד ,רעטרעטיירבעגסיוא עיזַאטנַאפ יד ,רעקרַאטש ןרָאװעג זיא עיזיוו יד

 -עג ,לכיימש ןָא טקוקעג טָאה גיוא סעדעי ןוא ןגיוא רעטנזיוט ןיא -- קערש

 ...זייב טקוק

 .גָאט םענעי זיוה סדיאַאס לַאמַאג טזָאלרַאפ טשינ טָאה ַאקסומ

 .ןפַאלשעג רעקיאור ?סיב ַא טכַאנ ענעי ןיא יז

 טָאה יז .דיאַאס לַאמַאג טימ ףיוה ןיא טנגעגַאב ךיז יז טָאה סנגרָאמוצ

 ףיוא גָאזנָא ןוא לכיימש טימ לופ גנוסירגַאב עקיצרַאה ַא ןגָארטעגנגעקַא םיא

 ,הרושב רעטוג ַא

 דייר עניימ --- ,טסירגַאב ךיז יז טָאה -- ,רַאה ןוא רעטָאפ ןיימ --

 .טייוו ,טייוו ןגָארטרַאפ טניוו רעד טָאה ןטכענ ןופ

 .!עניימ רעטכָאט ,רימ רַאפ חרושב עטוג ַא זיא סע ---

 -סױרַא עטוג ייס ,עזייב ייס ,ןעקנַאדעג עלַא ןיא ןסעגרַאפ לעוװ ךיא --

 .ןביילב ָאד ךָאנ לעװ ךיא .ּפָאק ןופ ןסייר

 ָאד ךיז טיוב ץלַא טסעז וד .ַאקסומ ,דייר עקיטפנונרַאפ ןענעז סָאד --

 ןעוועג זיא רע .ןפוסוי טנייװַאב טייצ רָאי ַא דלַאב ןבָאה רימ .ףיוא קירוצ
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 םעד ןיפ טרעקעגּפָא טשינ ,רעמורפ ַא ,רעטוג ַא ,גנוי רעקיטרעפטכער ַא

 ,סיורג יד רָאה ַא ףיוא דייר סאיבנ

 רע .דייר עוויאַאנ סרעטָאפ םעד ןופ ןכַאפ טסולגעג ךיז טָאה ןַאלסומ

 -עג טשינ ,םורפ ןוא קיטרעפטכער ןעוועג ןיא גנוי רעד זַא ,עקַאט טביילג

 ןייז זַא ,דיאַאס רעצלָאטש רעד טָא ,ןסיוו לָאז רע ןעוו .דניז ןייק ןופ טסואוו

 -ַאב טפַאשלדיימ ריא טָאה רע ,ןהכרב רעניילק רעד טימ ןגעלעג זיא ןוז

 ױזַא טשינ רע טלָאװ ,ןסיו סע לָאז רע ןעו ;טשוקעג בייל ריא ,ןפָאלש

 ..ןוז ןייז ןופ המשנ רעד דּפסה ַא ןעגנוזענסיוא רעטציא ןייש

 .טוג רעייז ןעיינ ןטפעשענ ענייפ .טיובעגפיוא קירוצ טרעוו ץלַא ---

 ןכָאװ עכעלטע ןיא לע ךיא .ןרעמַאקיץַאש עניימ ןיא ןיירַא טסילפ טלעג

 ןבילקעגסיוא זיא יז .ַאּפלעז זיא סאד ,בייוו ַא זיוה ןיימ ןיא ןריפניירַא םורַא

 יירד ערעדנַא עניימ לעוװו ךיא .רימ רַאפ טמיטשַאב ןוא רעניד סַאללַא ןופ

 זיא יז ,ןירעשרעה יד ןייז רעטייוו טעוװ עמַאמ ןייד ,ןעזרַאפ טשינ רעבייוו

 עטלייוורעדסיוא ןַא ןריובענ רימ ןוא עטלייוורעדסיוא ןַא ןעמוקעג רימ וצ

 !טקילייהעג ןוא טלייוורעדסיוא ,ַאקסומ .וטזינ סָאד .רעטכַאט

 .טכבַארטעג ַאקסומ טָאה -- סקופ ַא יװ טנכערעגסיוא ןוא גולק זיא רע

 טשינ לָאמנייק ןוא ,ליפש-טלּפָאד ַאוַא טליּפשעג טשינ לָאמנייק טָאה רע --

 -נָא םיא טָאה טייצ יד ךיוא .רעטציא זיא רע יװ ,שיניצ ,ןפָא ױזַא ןעוועג

 ,טריטָארקנַאב ןבָאה תוחוכ עכעלטעג יד זַא ,ןעזעגנייא טעה רע .טנרעלעג

 זומ ןעמ ,טָאג ןופ טייקסטוג רעד ףיוא ןזָאלרַאפ ?יפוצ טשינ ךיז ןעק ןעמ

 ףליה ַא ןייז ןענעק ייז .תוחוכ עשלווייט יד ךיוא ןָאט וואירְּפ ַא לָאטליײט

 | ..טיֹונ ןיפ טייצ ַא ןיא

 ַאקלסומ טָאה --- ,הנותח סרעטָאפ ןיימ טימ ןטרַאװרעביא לעוו ךיא ---

 -ייא רעד ,רעריא עטַאט רערטיכ רעד .ּפָאק םעד טוָאלעגּפָארַא ןוא טנָאזעג

 "קווח םעד ןעו טשינ ןניוא עריא ןיא לאו דיאַאס לָאמַאנ רעטוג ןוא רעלעד

 ןלעו רשפא ,ןעקנַאדעג עניימ וצ ןרעהוצ ךיז ךיא לעוװ םעדכָאנ ,ליּפש

 ?רענעש ,רעקיטפנונרַאפ ,רערָאלק טלָאמעד ןייז ייז

 ןיימ ןסעגרַאפ זיא ,ןָאט טספרַאד ֹוד סָאװ ךאז עקיצנויא יד .רעכיז ---

 טדרעװ שטנעמ רעד .קירוצ ןרָאי עטייוו ןופ ,ןטכענ ןופ ,לָאמַא ןופ ןרָאצ

 ךיא .גנוצ ַא סױרַא זדנוא טקעטש ןוא םסיֹורָאפ טייג טייצ יד .רעגילק ךָאד

 טסלָאז וד וא ,הצע ןיימ ֹויא רעבירעד ,טשירַאָײַאב לאמפ עכעלטע ךיז בָאה

 ריד וצ ןייז ןוא ןצעזַאב ךיז ָאד ,ןעמוק ָאד לָאז רע זַא ,ןדעמכַא וצ ןלעפַאב

 .ןַאמ ַא

 טמארטשעגכרוד טָאה בייל םעניא .ןָאטעג רעטיצ ןטכייל ַא טָאה ַאקסומ

 -נַא רעד טימ ענייא ןגָאלשעג ךיז ןכָאה חומ ריא ןיא ןעקנַאדעג יד ,טלעק ַא
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 ןסיוו טשינרָאג ליוו רע .רעטָאפ רעד ,ןבעגכָאנ טשינ עקַאט ליוװ רע :רערעד

 -כַא רעטציא ליוו רע .ןלאומש וצ עביל ןוא טפַאשקנעב רעקידארומ ריא ןופ

 רַאפ ,גָאטליױאוו ןייז רַאפ ,המשנ ןייז רַאפ החונמ ןוא ור ןעניפענ ןוא ןדעמ

 זיוה ןייז ןיא ןעמענ ךיז טעװ רע סָאװ ,עלעניצ ןגנוי םעד טימ הנותח רעד

 .יטיוה ריא ןופ ןטפַאז יד טימ ןעמערַאוװרעד רענייב עטלַא יד ןוא

 ?ןדעמבַא --

 ַא וצ ןייגרעד טעוװ רע ןוא ןצעזַאב ָאד ךיז ןעק רע .אקסומ ,ָאי --

 .רימ טימ ןעמַאזוצ ןייזליואוו ןסיורג

 םשינ טָאה יז .רעטָאפ ןפיוא סודדרַאפ ַא טּפַאכעגנָא ריא טָאה רעדיוו

 :דייר טיס סױרַא ןוא גנוצ ריא ןטלַאהנייא טנעקעג

 -גרַאב ןדליוו םעד ןייז וצ ?חומ טיירג זיא רַאה ןוא רעטָאפ ןיימ ---

 ןעגנוזעצ ַא טימ רעהַא ןעמוקעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ זיא סָאװ רעד ,גנוי

 "כָאט יד ,ןַאקסומ רַאפ ךיז טימ ןוז יד טגנערב רע זַא טניימעג ןוא ץרַאה

 -כַא טיירג רעטָאפ ןיימ זיא טנייה ?דיאַאס לַאמַאג ןצלָאטש םעד ןופ רעט

 ןצישַאב ןוא זיוה ןיא ןעמענוצניירַא יפַאס ןופ רעלטעב ַא ןופ ןוז םעד ,ןדעמ

 ןַא ,סוחי ןָא ןַאמ םעד טיירג זיא רעטָאפ ןיימ ;ןוז םענעגייא ןַא יו םיא

 ַאקסומ לייוו רַאפרעד ץלַא !תורצוא ענייז ןופ לייט ַא ןבעגוצרעביא טלעג

 .רַאטַאנעביא לאומש ןופ ןרעקּפָא ץרַאה ריא לָאז

 .עניימ רעטכָאט ,ָאי --

 יז :חומ ןיא טצילבעגפיוא טָאה רעדיוו .ּפָאק םעד ןניובעג טָאה ַאקסומ

 -כַא וצ ךיז טעװ יז .ןלאומש ןבעגעג טָאה יז סָאװ ,גָאװצ םעד ןטלַאה טעוו

 טימ ןרעוו טקיטיגרַאפ רע לָאז ,רעהַא ָאד רע געמ ןעמוק .ןרירוצ טשינ ןדעמ

 וצ שרעהעג יז .ןרירוצ טשינ ךיז רע טעוװ בייל ריא וצ רָאנ ,ןגעמרַאפ ַא

 ,ןלאומש
4 
 ו*

 ַא טקישעג טָאה דיאַאס לַאמַאג :לענש ןעגנַאגעג רעטציא זיא ץלַא

 םורַא געט ייווצ ןיא .ַאקסומ רעטכַאט ןייז ןופ ןַאמ םעד ,ןדעמכַא ךָאנ חילש

 .ןעמוקעג גנוי רעד זיא

 ןוא טמולחרַאפ ןעוועג זיא םיִנּפ ןייז .טיובעג קרַאטש ןעוועג זיא רע

 רעסיװעג ַא טימ ןדיאַאס לַאמַאנ טימ טסירגַאב ךיז טָאה רע .קיטומטוג

 .ץנַאגָארַא
 זַא ןמיס ַא ,טנעה עדייב םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה דיאַאס לַאמַאג

 ןעוועג זיא רענייז רעּפרעק רעד רעבָא ,זיוה ןיא טקיליװַאב זיא טסַאג רעד

 ןעוועג זיא דעמכַא .טיײקצלָאטש רעסיוועג ַא טימ ,ןטלַאהעגקירוצ ןוא ךיילג

 "נייא רעווש ןייז טעװ סע זַא ,ןענַאטשרַאפ טונימ רעבלעז רעד .ןיא ןוא גולק
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 עקיטפַאז יד ןסייבוצנייא רעווש זיא סע יו ױזַא ,סקופ ןטלַא םעד ןסייבוצ

 רעדעי וצ יז טעוו ןוא ףמַאק ַא ןָא רע טריפ ריא טימ .ַאקסומ -- לטייט

 רָאי עכעלטע ןיוש ףמַאק ַא רע טריפ ןטלַא םעד טימ ןוא ,ןעמוקייב טייצ

 | .דלַאװעג טימ ןעמוקייב ןזומ םיא טעװ רע ןוא

 טשינ ןיוש םיא טָאה יז .ןַאמ ריא טימ טסירגַאב טלַאק ךיז טָאה .ַאקסומ = |

 ,רעטקַארַאכ רעבלעז רעד .טשינ ךיז טרעדנע רע .טייצ ןכָאװ עכעלטע ןעזעג

 ,למיה םעד ןכיירגרעד ןעק ןוא קירעדינ ,טוג ןוא טכעלש

 סרענעש ַא ,רעמיצ עטסנעש סָאד ןבעגענּפָא ייז טָאה דיאַאס לַאמַאג

 -ייא ןיא טעװ סָאװ ַאּפלעז רעניילק ןייז רַאפ טיירגנעגנָא טָאה רע סָאװ ,ךָאנ

 .ןזײװַאב ָאד ךיז טכענ-הנבל עטסטנעֶָאנ יד ןופ םענ

  סבייוו ןייז ןופ ץכעליהרַאפ סָאד ןָאטעג קור ַא שימלעש טָאה דעמכַא
 ןעוועג רע זיא טניצ רעד ךרוד ,גנַאל-ןכָאװ ןעזעג טשינ יז טָאה רע .םיִנּפ
 טלעוו רעד ןופ ןעוועג טרעדנוזעגּפָא ;ןעגנַאזעג ,רעדיל ןביירש ןיא ןָאטרַאפ

 רעד ןופ ןלַאטרַאװק עטריוורעזער יד ןיא טכַארברַאפ ךעלסיב וצ ךיוא ןוא

 רעד ןבעגעגּפָא המשנ ןוא ץרַאה ןייז רע טָאה טרָאד .זעפ טָאטש רעטלַא

 רעבָא ,אקסומ יו ןייש ױזַא טשינ זיא ענעי .ינַאר ?דיימ רעניילק ,רעטרַאצ

 -עצ ןבָאה סָאװ ,רעדילג עטקידנורעגסיוא ןוא טפַאז טימ בייל ַא טָאה ינַאו

 טגָאז איבנ רעד סָאװ ,םיגונעת ײלרעלַא ןוא דיירפ טימ בייל ןייז טקינייּפ
 .טכענק עטסקיביולג ןוא עטסעב ענייז יצ

 ,ינַאר ןופ טשינ טסייוו ַאקסומ

 -רעד ןדייב רע טעװ גָאט ןייא .ןלאומש טרעהעג יז ,זייב זיא ַאקסומ
 -ריוורעזער יד ןופ ןינַאר ןעמענסיורַא רע טעװ טלָאמעד ןוא ,ןדייב ,ןענעגרה

 רעטלַא רעד .דיאַאס לַאמַאנ ןופ ןגעמרַאפ ַא ןבָאה טעװ רע ,ןלַאטרַאװק טמ
 ןַאקסומ ןופ ?יּפש-?ּפָאט םעד ןיוש טסייוו רע .ןגירקניירַא םיא ליוו סקופ
 ןעמָאנ ןייז ןטלַאה ןוא ןדיימסיוא ליוו רע .לאומש רעטקָאד ןשידיי םעד ןוא

 רע .טייקיבייא רעד רַאפ ןוא ןשטנעמ רַאפ ,ןַאללַא רַאפ ךעלרע ןוא ןייר

 רעד ,העוט ךיז זיא רע .ןעקנַאדעג ענייז טשינ טסייוו ,דעמכַא ,רע זַא ,טניימ

 ,רע רָאנ ,רעשרעה ַא יו ץלָאטש ךיז טלַאה רע .דיאַאס לַאמַאנ רעטלַא

 ןעמערוטשעצ ךיז ןלעו סע ןוא טניוו א ןעיירדנָא ָאד ןיוש טעװ ,דעמכַא
 ,רענעט ײרלעלַא ,רענעט ןלַאשעצ ךיז ןלעוװו סע ןוא ןרילָאק יײלרעלַא ,ןבראפ

 -נַאלק ,רענעט ןופ ליּפש רעדליוװ ַא יו רעמ ןצנַאגניא ןעד סע זיא סָאװ לייוו

 ינַאר רעטקידנורעגסיוא רעד ןופ בייל סָאד זיא טנייה ?עביל ,ןברַאפ ,ןעג
 זיא טנייה .דיירפ ןוא סונעג ןעקנירט ןעק רע .גנוטסולג טימ ךייר ןוא לופ

 ,ןלאומש ףיוא תונמחר טָאה רע .ןלאומש ןופ טכַארט יז ,טרעטיברַאפ ַאקסומ
 ...ליפוצ ,ןסקַאװעגרעביא זיא בוח רעד רעבָא ,בוח ַא קידלוש םיא זיא רע
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 :טגָאועג טָאה יז .םינּפ ריא טרעקעגקעװַא טָאה ַאלסומ

 רעטָאפ ןיימ :םילוגליג ןיא ןטיבעג ךיז טָאה טייצ יד ,טסעז ,דעמכַא ---

 ...ךיא טשינ ,ריד ךָאנ טקישעג טָאה

 .טכַאלעג טָאה רע

 רע טָאה לָאמניײא זַא ,טסייוו רע .ןשַאװנייר ךיז ליוו רעטָאפ ןייד --|

 -רַאפ טשינ ךיז ליוו רע .ףָארטש רַאפ ארומ טָאה רע .סָאמ יד טּפַאכעגרעביא

 .טלָאצַאב ןעמוקַאב ןיוש רע טָאה לָאמנייא .ןעּפעשט

 ייװצ ןענעז ריד בילוצ .ןפָארטעג סע טָאה רעמיצ םעד ןיא ָאד --

 !ןרָאװעג טנערברַאפ ןשטנעמ

 ןיב רעטציא .בייוו ןיימ ,קרַאטש ןעוועג זיא עביל רעזדנוא רעבָא ---

 !ביל ךיד בָאה ךיא .ַאקסומ ,טײקטרַאצ ןייד ךָאנ ןעמוקעג ךיא

 .תודוס ענייד עלַא סייוו ךיא .טמעשרַאפמוא ןוא דליוו טזיב וד ---

 .ינַאר ַא ןופ טלּפַאלּפעג לָאמַא םעּפע טסָאה

 !טייקנייש רעדנַא ןַא !יז ,ָא --

 .ריד וצ טשינ ייסדיוו-ייס רעהעג ךיא ---

 .םינּפ ריא ןופ ץכעליהרַאפ יד ןסירענּפָארַא טָאה רע

 ךיא .בייוו ןוא ןַאמ ןענעז רימ .ןקערש טשינ ךיז וטספרַאד רעטציא --

 !רעטָאפ ןצלָאטש ןייד ןוא ךיד טניזַאב בָאה

 !ןרירנָא טשינ וטסעוו רימ .העוט ךיז טזיב --

 .בייוו עטייווצ ַא ןייז רימ טעװ יז ןוא ינַאר ןעגנערב לע ךיא ---

 .ריד ביולרעד ךיא ---

 .טגיזַאב ןוא טכַאלעגסיוא ןעוועג זיא רע

 יטשרעד עקירעביפ ןיא ,ןייוועג ןיא .רדנ ריא ןטלַאהעג טָאה ַאקסומ

 .ןטלַאהעג גָאזוצ םעד יז טָאה שינעק

+= 
* 

 דוצפיוא טכַאנייב טיירגענ ךיז דיאַאס לַאמַאג טָאה גָאט ַא םענייא ןיא

 סלַא טקיליװַאב םיא רַאפ טָאה טָאג סָאװ ,ַאפ5ע} בייוו עטרעפ ןייז ןעמענ

 ןטצעל םעד ןיא ןענַאטשעגסיױא זיא רע סָאװ ,ףָארטש ןוא תורצ יד רַאפ הנתכ

 .רֶצי

 -עגסיוא טָאה סע .קָאטשדעניב ַא ןיא יו טכַאקעג טָאה גָאט ןצנַאג ַא
 וצ גנַאזעג-ביול ַא ,הדועס-ןסּפעש ַא רעדיוװ טעװַארּפ דיאַאס לַאמַאג יו ןעז

 .דניזעג"זיוה ;ייז וצ ןוא םיא וצ טוט רע סָאװ םידסח עטוג יד רַאפ טָאנ

 ,ןעמוקעג ייז וצ ןענעז םידדצ עדייב ןופ ךייר ןוא םערָא ,ןעמוקעג ןענעז טסעג
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 ףיוא ,ײלרעלַא םילכאמ טכָאקעג ןבָאה ןעלסעק .םישמש ןוא עכעלטסייג ךיוא

 .ןעקנַארטעג ײלרעלַא טיירגעג ןוא ןסּפעש ןטָארבעג ןעמ טָאה ןרעייב
 זייב ןעוועג ,טמורבעג ,טעשטרובעג ןבָאה רעבייוו יירד סדיאַאס לַאמַאג

 .רעשרעה ןוא ןַאמ רעייז ןופ ןלעפַאב יד טכרָאהעגסיױא רעבָא ,ןעניב יי

 ,גרעב יד ןופ ןציּפש יד רעביא טנערבעצ ךיז טָאה ןוז יד :טכַאנרַאפ
 טָאה דיאַאס לַאמַאנ .רעזייה-טעבעג עשיבַארַא יד ןופ ןטערַאנימ יד רעביא

 ןטוג א ףיוא םיא טריפ סָאװ ,טָאנ ןייז ביל ַא ןבענעגּפָא רדח ןיא ךיז ייב

 -רַאפ רע יוװ ױזַא ,סטכעלש ןוא סטונ ןופ געוו םעד ךיוא .םיא טזייוו ןוא געוו

 ןבעלש ןוא געוו ןיא ןענעז ייז ןעוו למעק םעד ןוא ?זייא םעד טשינ טזָאל

 .תואשמ יד

 ןייז ףרַאד רע ביוא ,ךעלקילג זיא רע ביוא ,טסואוועג טשינ טָאה רע

 ,טלעוו רעד ןופ םולב עטסנעש יד ןעמענניירַא ךיז רע טעװ טנייה .ךעלקילנ

 ןוא ןצנַאלפ עכעלרעדנואוו יד רעביא סנגרָאמירפ יד ןֹופ טייקשירפ-יוט יד

 סָאד טָאה יז ;גרעב עיולב יד ןשיווצ ןטכַאנרַאפ יד ןופ טייקליק יד ;ןזָארג

 ,לידװעליּפש ןוא עטקַאטעג ,רעדילג עריא ,רעבייו עלַא ןופ בייל עטסנעש

 םיא ןלעוו עלַא .זיוה ןיא םיא ייב טיילפ רעד ןופ גנַאזעג סָאד ןייז טעװ יז
 .זיוה ןיא גנושטנעב יד ןבָאה טעװ רע ןוא ןייז אנקיכ

 .בעלנעמַאזוצ טשינ ןדעמכַא טימ ךיז ןעק יז .רענעלּפ טניּפש ַאקסומ

 -םיוא םעדכַאנ ךיז טָאה ץלַא רָאנ ,לָאמַא רשפא טרעשַאב ןעוועג ןענעז ייֵז

 -היג רעד ןרָאװעג זיא סע ןוא טשימעגניירַא ךיז ןבָאה םינָאלוװיײט .טזיילעג

 .טייקטרעשַאב רעייז טקיליװַאב טשינ טָאה טָאג ,םונ

 ,דעמכַא ,ש7סוס :שטנעמ עכעלטע רעביא טרעיוה קילגמוא סיורנ ַא

 .רַאטַאנעביא ?אומש

 ,טכַאנ יד ןלַאפוצ טעוװ דלַאב .ןטכַארט רעמ טלָאװעו טשינ טָאה רע

 ןריפניירַא ןעמ טעוו םעדכָאנ .טלעוו עצנַאג יד ןליהנייא טעװ טייקיולב ַא
 ןלעװ רעבייוו יירד ערעדנַא יד .ַאּפלעז הלכ יד ןעזנָא ןיא דובכ סיורג טיט
 ןדייר ןוא ךיז ןגָאלש ,רעזענ יד ייב ךיז ןסייר ,ןענייוו ,ןעיירש ,ןעשטרוב

 וצ ןתוליכר ןגָארטרעטננא ןוא רערעדנַא רעד ףױא רענייא דייר עסואימ

 .ןרעהסיוא ייז לָאז רע טעבענ טימ ,ןרעיוא ענייז

 טדיילקעג ןעוועג זיא רע .םישובלמ יד טכַאמעג-ךיילג ךיז ףיוא טָאה רע
 םעד ןופ ןעוועג זיא שוברַאט רעד טנווייל ןוא דייז ,טנַאװעג םעניד ןיא
 .טייקטכייפ רעקיטכיזכרוד ַא סעּפע טימ טמערוטעג ךיז טָאה ןוא לייט ןטסניד
 עכעליורג ַא טימ סייוו ,טנַאװעג ןטסנייפ ,ןטסניד םעד ןופ -- עיַאבַא יד

 -רענע טימ לופ רעבָא, ךיילב עלעסיב ַא ןעוועג זיא טכיזעג ןייז .גניומו:מורא
 םעניא .גולק ןוא ףרַאש ןטכילעג םיא ייב ןבָאה ןגיוא יד ;טפַארק ןוא עיג
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 -- רָאה עצרַאוװש יד ןיא ןוא ןשטיינק עכעלטע ןעוועג ןיוש ןענעז ןרעטש

 .רעטלע ןקידנעייגפיוא ןופ םידעפ-רעבליז

 ךיז ןופ ןבירטרַאפ .החמש רעקיטנייה רעד וצ טיירגעג ךיז טָאה רע

 .ךיז טימ זיולב ןייז טלָאװענ ןוא ןעקנַאדעג עצרַאװש ןוא ערעטצניפ עֶלַא

 עבושח :טסעג ןעמוקענפיונוצ ךיז ןענעז סע .ןלַאפענוצ זיא טנוװַא רעד

 םירָאמזעלק יד ןעמוקעג ןענעז סע .טסעג-םתס ןוא עקירעגיינ ,עמערָא זוא

 -בשוימ ןוא רעייג-חנידמ ,סרעלטעב ןוא םירחוס ,עכעלטסייג ,זַארַאגַאמ ןופ

 | .ענעסעזעגנייא עקיד

 ןטכַאלמעגברור ,סקירעיורט ַא ןוא סכעליירפ א טליּפשעגפיוא טָאה ןעמ

 ןענייוועג ןניוצעג ןוא ןגיוצעג טָאה רעלדיפ רעד .סלכשה-רסומ ןופ רעטרעוו

 ןַא טנַאמעג ןוא טנייוועג ,טעיִאװעג טָאה טײּפמָארט יד ,רענעט עפיט ןוא

 סָאד .טגָאלקעג ,טעשטירעג ,טרעדָאפעג ןוא טצעזעג טָאה קיױּפ יד ,רעהפיוא

 ןבָאה סָאװ ,זַארַאגַאמ ןופ םירָאמזעלק עשידיי ןוא עשיבַארַא יד ןעוועג ןענעז

 סָאד ןיוה סדיאַאס לַאמַאנ ןיא ןליּפשוצפיוא טיירגעג גנַאל-ןכָאװ ןיוש ריז

 -יילק ןייק טשינ זיא סע .ןעלסיירטעצ ןעמעלַא לָאז סָאװ ,ץכעליּפשעג עתמא

 -יירפ ןרעוו טעװ סע ןוא בייוו עטרעפ סָאד ךיז טמענ ךיאַאס לַאמַאג ;טייק'נ

 -יילעגסיוא ןרעוו טעוװ טימעג ןייז ןוא ףיוה ןיא ,זיוה ןיא םיא ייב רעכעל
 | | .רעלופ ןוא רעטרעט

 סדיאַאס לַאמַאג טיירפעג ךיז ךיוא ןוא ןשטנואוועג ןבָאה טסעג יד

 טײקמערַאװ יד .ןעוועג אנקמ ןבָאה רעטלע םענעדיישרַאפ ןיא רענעמ .דיירפ

 ,תונתמ ענעדליג יװ עקַאט םיא ףיוא רעטציא ןלַאפ ,סָאװ ,טסיירט יד ןוא

 טשינ סגנילירפ ןצכעז עצנַאג ןייק ,עקשטיגנוי ַא ?םוא סע טמוק סָאװרַאֿפ

 -םיוא ןוא ןעגנילקּפָא רעטציא טעוו טײקטרַאצ ןוא רעטכעלעג .ןעגנַאגעגברוד

 ןיא ןוא סנגָאטרַאפ יד ןיא ,טכענ עפיט יד ןיא ,רעמיצ ןיא םיא ייב ןצילב

 .טייקשירפ ןוא ןוז ןופ ךלָאנ טימ לופ געט

 -ַאװעג סעּפע טָאה ,טלַא ןוא גנוי ,ָאד רענעמ יד ןופ רעבייל יד ןיא
 עכעליירפ ןעקנַאדעג --- תוחומ יד ןיא .ןריורפעג ,ןדיזעג ,טנַאמעג ,טמער

 ןוא טײקמערַאו -- רעצרעה יד ייב .עליטש ןוא ערעווש ,עקידלּפענ ןיא

 .טכענ עגנַאל ,טכענ עמערַאװ ,תונותח עקילָאמַא ןופ סָאכע עטייוו ,עטייוו

 יד ןוא עטלטַאּפעצ -- רָאה יד ,דייז --- טיוה יד ,גנוי ןעוועג זיא בייוו סָאד

 טייפ עגני יד .ןטלעװ עטייוו ,ןעגנַאלק-ןטיילפ ,ןעגנַאלק-רעבליז --- דייר

 ,ייב סָאד טייטש ןעמעלַא ,טסואוועג ןוא טפָאהעג ןבָאה

 -רַאטש ,רעפיט ,רעטייוב טלַאשעצ ךיז קיזומ יד טָאה טנווָא ןיא טעּפש

 רעמָאיעג ,קױּפ רעד ןופ רעטכעלעג ,לדיפ רעד ןופ ןייוועג .רעלופגנַאלק ,רעק

 .לטנעמורטסניא קידלטעדב-ייווצ ַא ןופ קזוח ןוא טײּפמַארט םעד ןופ
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 -עג זיא ךיאַאס לַאמַאג .ןירַא ףיוה ןיא סױרַא זיא קלָאפ-רעבייוו סָאד

 -רַאטש ַא ,?זייא ןַא ןעמוקעג ֹויא ץענרע ןופ .עכעלטסייג ןופ טײלגַאב ןעוו

 .ןעמולב ןוא רעבליז ,ךעלכיּפעט ,רעכיט טימ טריצַאב ןעוועג זיא רע .רעק

 עטרעפ סָאד ןרעוו דלַאב טעוװ סָאװ ,הלכ יד ןסעזענ ןיא ?זייא םעד ףיוא

 -רַאפ ןוא טרעײלשרַאפ ןעוועג זיא יז .דיאַאס לַאמַאנ ןקיטכעמ םעד ןופ בייוו

 ןוא טײקטרַאצ טימ ךייר ןעוועג זיא בייל ריא .,סנדייז ןוא ןלוט טימ טליה

 טָאה יז .ענעסָאלשעג ןּפיל יד .עקידלּפענ -- חומ ןיא ןעקנַאדעג יד .ןטפַאז

 ןגָארט רעטכיל ,טליּפש קיזומ .רעטעּפש ןייז טעוו סע סָאו טסואוועג טשינ

 .ןטפול רעד ןיא ןגָארטעג טרעוו ,?זייא םעד ףיוא טמיווש יז .סיורָאפ ךיז

 -יג רוחב ןגנוי םעד ביל רָאג טָאה יז .קירעיורט ןוא ךעליירפ סעּפע ןיא סע

 .ררעפ ףיוא טמיוצעגמוא ןוא לענש ױזַא טייר ,קנַאלש ,ןייש זיא רע .לַאז
 ךיז טזייװַאב יז ןעוו לָאמעלַא ריא ףיוא טקוק רע .ןעגניז ןוא ןצנַאט ןעק
 ןייק טקישעג טשינ רעבָא טָאה לַאזיג .גנוניואוו רעניילק רעד ןופ ןסיורד ןיא

 ןוא ,ןַאּפלעז ,ריא ךָאנ ןעקנעב טעוװ לַאזיג .םינכדש ןייק טשינ ןוא תונתמ

 -ציא ?ןעמוקנעמַאזוצ לָאמַא ךיז ןלעוװו ייז ביוא טסייוו רעוו .ןעקנעב טעוװ יז

 ןעיירק רענעה יד .קידנכַאל ןוא קידנענייו זיא סע .קיזומ יד טליּפש רעט

 יז .קרַאטש ןוא ךיוה זיא רע .ןדיאַאס ל?ַאמַאג ןעזעג לָאמנייא טָאה יז .ןיוש

 .בייוו ַא ןייז םיא טעוו

 רעד .דיאַאס לַאמַאג ןופ ףיוה םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ?זייא רעד

 זיא יז ,לןייא ןופ ןעמונענּפָארַא יז טָאה ןעמ .טלּפערּפעג טָאה רעכעלטסייג

 טא .טייוו ,טייוו סעּפע ןוא טמולחרַאפ ,טליהרַאפ ןוא טרעײלשרַאפ ןעוועג
 | ..רעגניי ןוא רענעש ?יפ זיא לַאזינ ,רע טייג

 טָאה רע .בייוו עגנוי ןייז וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג

 ןייז ןופ ןקילב עקידרעייפ ,עפרַאש יד ךיז םורַא ָאד ץעגרע טּפַאכעגפיױא ךיוא
 .ַאקסומ רעטכָאט



 ?טיּפַאק רעטסקיצנַאוװצנואיירד

 ןנוַאטש וּצ טייצ א ןוא ןנעל וצ טייצ א

 טּפַאכעגפיוא ךיז גָאט םעיינ ַא ןופ ךורבסיוא ןטימ טָאה ירָאבדימ םימחר

 .ףָאלש ןופ

 / .דלעפ םענעפָא םעניא ןעוועג זיא רעגעלעג ןייז
 -םיורַא ,םינּפ סָאד ןשַאוועג ךיז ןזָארג יד ןופ יוט ןשירפ ןטימ טָאה רע

 .תירחש טנוַאדעג רע טָאה םעדכָאנ .סיפ יד ףיוא ןלַאדנַאס יד ןניוצעג

 םעד טימ ןוא גָאט םעיינ ַא ןופ טרובעג ןטימ טיירפעג ךיז טָאה רע

 ןייג ,ןירַא טלעוו רעד ןיא ןזָאל ךיז ןעק רע ןוא טנוזעג טנייה זיא רע סָאװ
 ַא טָאנ ןבענּפָא ןוא ןגעטש ןוא ןגעוו רעביא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא

 .שטנעמ ןדעי וצ טינ רע סָאװ ,ןבעל ?סיב םעד רַאפ ביול

 עלַא יד רַאפ רעפעשַאב םעד ביול ַא ןבעגעגּפָא טָאה רע יוװ םעד ךָאנ

 ןוא ,ןצנַאלפ ןוא תויח וצ ,ןשטנעמ וצ טוט רע סָאװ ,ןכַאז עכעלרעדנואוו

 רע :ירַאבדימ םימחר טכענק ןקירעדינ ןייז וצ טוט רע סָאוו םעד רַאפ ךיוא

 רעד ףיוא ?שינעפעשַאב ןטסדנימ םעד יוװ ,םיא טזייּפש ןוא ןבעל םיא טזַאל

 טצעזעגקעוַא רעדיו דיי רעד ךיז סָאה ןעגנַאועג-ביול עֶלַא יד ךָאנ .טלעוו

 עטיּפ רעבלַאה ַא טימ ץרַאה סָאד טּפַאכרעד ךיז ןוא דרע רעליוה רעד ףיוא

 ,סױרַא ?גָאל ןייז ןופ רעסַאװ קנורט ַא טימ ןוא טיורב

 טנערבעג ןיוש טָאה ןוז יד .רעסייה ַא טלעטשענ ךיז טָאה גָאט רעד

 ,ןלָאט ןוא גרעב רעביא דלָאג ןפרָאוװעג ,ןשינעפעשַאב ןוא ןצנַאלפ

 ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז ןוא ןדנעל ערעייז טרוגעגנָא ןבָאה רערעדנַאװ

 דרעפ ןוא טנוה ,?ןייא ,למעק רעד .גָאט ןצנַאו ַא רַאפ סױרַא געוו ןטייוו ַא

 גָאט א רַאפ שטנעמ ןטימ ןעמַאוװצ געֹו םעד רעביא טּפעלשעג ךיז ןבָאה

 ,טעברַא רערעווש

 .יפַאס טָאטש רעד וצ טנַאּפשעג טָאה ירַאבדימ םימחר
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 ןייז וצ ןעמוקנָא רע טעוװ גנַאג העש ייווצ ןיא זַא טנכערַאב טָאה רע

 | ,ליִצ

 -עג ןיילַא םיא טָאה סע רָאנ ,ליצ ןייק ךיז רַאפ טַאהעג טשינ טָאה רע

 זיב ,עטוג ַא רעדָא עטכעלש ַא ,הרושב ןייא ןופ ,טרָא וצ טרָא ןופ ןגָארט

 - .רערעדנַא רעד וצ

 תויח סָאד .רַאטַאנעביא לאומש רעטקלָאד םעד ךָאנ טקנעכעג טָאה רע

 .ערעדנַא וצ סטונג ?יפ ױִזַא טוט סָאװ ,םעד ןעז וצ ןעגנַאנעגסיױוא םיא זיא

 ,לרוג םענעי טימ ןדנובעג ןעוועג טלָאװ ?רוג ןייז יװ ױזַא ןעוועג זיא סע
 .סמענעי -- טימ ןדיירט ןוא תורצ ענייז ,סמענעי --- טימ ןבעל ןייז

 ,לטעטש םעניא טנַאּפשעגנײרַא טָאה ירַאבדימ םימחר

 םיא ןיא סע .תוחילש ַא ןריפסיוא ףרַאד רע זַא ,טסואוועג טָאה רע

 אפור םעד טימ ןָאט וצ טַאהעג ךָאד טָאה תוחילש סָאד .ױזַא יו רָאלק טשינ

 טימ טלגנירעגמורַא זיא רענעי ,אקנַאלבַאסַאק ןיא רָאג זיא רענעי ןוא ?אומש

 נָאט ןדעי ןעק רע .םי ןפיוא עלעזדניא סָאד זיא ןיילַא רע .תורצ טימ םי ַא

 ?םעדכָאנ ןייז טעװ סָאװ .ןרעוװו ןעקנוזרַאפ ןוא טציילפרַאפ

 ?ירַאבדימ םימחר ,ןבייהנָא רע ףרַאד ױזַא יוו

 טוג טעװ ץֶלַא זַא ,בייל ןייז רעביא טײרּפשעג ךיז טָאה גנונעפָאה יד
 -ייא ,דיי רעמערָא ןַא ?ןצנַאגניא ןעד רע זיא רעֹוו .חילש רעד זיא רע ,ןייז
 רע ףרָאה סָאװ .דנַאל ןצנַאג ןרעביא עטנַאלּפעג ןוא עטגָאיעג יד ןופ רענ
 ןפורַאב זיא רע ןַא ,סיוא םיא ךיז טכַאד סָאװרַאפ לוע ַאזַא ןעמענ ךיז ףיוא

 ןרעו טעװעטַארעג לָאז ,אפור רעד ,רַאטַאנעביא לאומש ? ןריפוצכרוד סָאד

 טָאה רעוװ .סָאװ טסייוו רעוו ,סחו-הלילח ןופ ,טפַאשקנעב ןופ ,תובצע ןופ

 ...ןרעייפ ייווצ ןשיווצ זיא רע .ןייז סע טעװ ױזַא זַא ,ןטכיר טלָאזעג ךיז

 רע .טנעלעג טשינ םיא טָאה ןעמ ןוא יפַאס ןיא טנעקעג םיא טָאה ןעמ

 ,לאומש אפור ןגעוו רע טדער לָאמ סעדעי .ןעוועג ָאד לָאמ עכעלטע ןיוש זיא

 טוט סע סאו ןסייוו עֶלַא .סיוא ןעמעלַא ָאד טלעפ רע .םהרבא ןופ ןוז רעד

 | .םיא םורַא ךיז

 ןופ סױרַא לָאז רַאטַאנעביא לאומש זַא ,טלָאװעג טָאה ירַאבדימ םימחר

 ןוא דניירפ ןייז רַאפ דיירפ טלָאװעג טָאה רע .רעיורט םענעסעזעגנייא ןייז

 .ןוחטב

 .ןעמוקעגנָא טבייל טשינ םיא זיא סע .םעד וצ געוװו ַא טכוזעג טָאה רע

 -סיוא זיא ןהכרב ןוא ןלאומש ףיוא סָאוװ ,םירוסי עקידארומ ןטילעג טָאה רע

 סטָאג טינ סעּפע .טדיישעצ ךיז ןבָאה עדייב .ןרָאצ סטָאג ןרָאװעג ןסָאגעג

 ..ןבעלנעמַאזוצ סנדייב רעייז ןיא גנושטנעב ןייז טינ ןוא ןעוועג ןליוו
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 .ןקידרעקיוה םעד הַאלודבַא ןופ זיוה-ייט םעד וצ טעווערעקרַאפ טָאה רע

 ,רעלגָאװ ,רערעדנַאװ ,ןדיי ןעמוקעגניירַא ךיוא ןענעז זיוה-ייט םעד ןיא

 לוטש ַא ןיא ןציזּפָא טנעקעג טרָאררּפָא לקיפש ַא ןענופעג ָאד טָאה ןעמ

 סָאוװו ,דייר ןוא תוישעמ יד וצ ךיז ןרעהוצ ,ןהעש עצנַאג ?יד ןפיוא רעדָא

 ךעלעקייק יד ןיא ןקוק רעדָא ,עקידנציז יד ןופ רעליימ יד ןופ ןסָאלפעג ןבָאה
 -עג טשינרָאג ןעמ טָאה ָאד .ללח םעניא ָאד ךיז ןעלזיירק סָאװ ,ךיור ןעיולב

 .-רַאפ וצ סָאװ טשינרָאג ,ןעניוועג וצ סָאװ טשינרָאג ,ןרילרַאפ וצ סָאװ טָאה

 .ןּפַאכוצניײרַא סָאו טשינרָאג ןוא ןקיטעּפש

 םיא טימ ןוא ןעגנַאגעג ןגעקַא םיא זיא רעקידרעקיוה רעד הַאלודכַא

 .טסירגַאב ךיז

 טרערעגמורַא ןיוש ייז ןבָאה לָאמ עכעלטע ןיוש .טנעקעג ךיז ןבָאה ייז

 טלָאװ לרוג סרָאטקָאד םעד יז ױזַא סעּפע .רַאטַאנעביא לאומש ןגעוו ץלַא

 .ןרעייז טימ ןדנובעג ןעוועג

 זַא סיוא טזייוו רעבָא ,טײקנַארק ןייז ןיא ןעגנַאגעגנייא זיא הַאלודבַא

 ןוא ּפעלק עלַא ןטלַאהעגסױא רע טָאה ,רעּפרעק ןטנוזעג ַא טַאהעג טָאה רע
 ..םיא ףיוא ןלַאפעג ןענעז סָאװ קעלש

 וצ .טנַאה רעקרַאטש ַא טימ זיוה-עפַאק ןייז טריפעג ץלַא ךָאנ טָאה רע

 -ייא ןוא רעבַארַא ענעעזעגנָא ןוא טייל עסיורג ןעמוקעג ץלַא ךָאנ ןענעז םיא

 .ןעגנולייוורַאפ ךָאנ יפַאס ?טעטש םעד ןופ רעעּפָאר

 ,קידעבעל ןוא ךעליירפ ןעוועג לָאמעלַא זיא ָאד

 טזָאל ,ןעמוקעג ץעגרע ןופ רעדמערפ ַא ןעוועג ָאד ןיוש זיא לָאמ סעדעי
 -עצנעט ןעגנערב וצ טַאהעג ביל ץלַא ךָאנ טָאה הַאלודבַא .ואוו ץעגרע ךיז

 .טסנוק טימ טסעג יד ןייז הנהמ ןוא טעטש ערעדנַא ןופ ,זירַאּפ ןופ סניר

 ןוא ןשטנעמ-קריצ ,סנירעייג-קירטש ,סעקטַאבָארקַא ,סנירעצנעמ זיולב טשינ
 -רעד ןרעיוא ענייז וצ ןיוש ןענעז סע .טלעוװ-רעטַאעט רעד ןופ ןשטנעמפ םתס

 סעּפע ןכיירג רעד וצ ידכ ,ןדנעוו ךיז ףרַאד ןעמ ןעמעוו וצ ןוא ואוו ןעגנַאג

 | .זיוה-ייט ןבושח ןייז רַאפ סטוג

 ןיא רבד-םש ַא ןרָאװעג ,טייוו רעייז ןעגנַאגעג ןיא ןעמָאנ סהַאלודבַא
 רַאפ ,ץייר רַאפ ,טייקנייש רַאפ שוח םעד טַאהעו טָאה רע ,םורַא ןוא יפַאס

 לעווש יד ןטערטַאב סָאװ יד זַא ,ןָאטעג גנידצלַא טָאה רע ןוא גנולייוװרַאפ

 .ןסינעג רעמ סָאװ ןוא ןסינעג ןלָאז זיוה-ייט ןייז ןופ

 .ןבעל ןייז רעביא קירוצ טייצ ַא טימ ןעגנגַאגעגרעביא זיא םערוטש ַא

 סע יו ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעננערבמוא טנעקעג םיא טָאה סָאװ ,םערוטש ַא
 וצ גנַאל טשינ ןיוש טָאה רע זַא ,טסואוועג טָאה ןיילַא רע .ןטלַאהעג זיא

 ןייז ךעליירג ןענעק סע ןוא םיסינ ןייז ןענעק סע ,טסייוו רעוו רָאנ .ןבעל
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 ןוא סָאװ שטנעמ רעד רעד טסייוו .עכעלרעדנואוו ןוא עסיורו ןשינעעשעג
 ּמִא ךיז רע ןעק ?ןגרָאמרעביא רעדָא ,ןנרָאמ ןעשענ םיא טימ ןעק סע ןעוו

 ױזַא ?זיא רע סָאװ םעד ןופ ,ןעוועג זיא סע סָאװ םעד ןופ גנונעכער ַא ןבעג

 ױדבַא טָאה -- ,ןנרָאמ ןופ תודוס יד ןיא ןקוקנײרַא טשינ ךָאד רע ןעק

 ,רע .ןייז סע ףרַאד ױזַא -- ןריפסיוא טימ טכַארטעג ןוא טכַארטעג הַאל

 םעד ןיא ןכַאמרעביא טשינרָאג ןיוש טעוװ סרעקיוה ייווצ יד טימ ,חַאלודבַא

 | | !ןלַאפרַאפ .?טלעוו

 זיא הַאלודבַא .יפַאס ןזָאלרַאפ טָאה לאומש יו םעדכָאנ ןעוועג זיא סע

 טרָא ןייק ךיז טָאה רע ,רענעריולרַאפ ַא ,רעטלמוטעצ ַא ןעגנַאנעגמורַא
 ,רעיורט ןייז רַאפ טשינ ,ןקיטייוו ענייז רַאפ טשינ ,ןעניפעג טנעקעג טשינ

 טשינרָאנ ךיז טָאה ךיז ןיא ןגָארטעגמורַא טָאה רע סָאװ תומולח עֶלַא יד ןופ

 ןייק טשינ וליפַא ,טייקנַארק רערעווש ַא וצ רע זיא ןעגנַאגרעד .ןזָאלעגסיױא

 .ןּפַאכוצנָא סָאװ ןיא טשינ ךיז טָאה רע .םיא רַאפ גנונעפָאה

 ,םיא ןופ טעּפשעג טָאה יז .ןעוועג טשינ בייוו ןייק םיא זיא בייוו סָאד

 לפיוו ןובשח ןייז ףיוא ןיינליואוו ךיז טזָאלעג ןוא תורצ עטנערבעג ןָאטעגנָא

 ַא וצ ןעמענ יז טנעקעג הַאלודבַא טָאה ךעלטנגייא ,טלָאװעג רָאנ טָאה יז
 -ַארַאיירד ןציז סע ואוו טרָאד ,רערעדנַאװ עקילייה יד ןופ רעיוט םייב טּפשמ

 טימ ןטּפשמ ;ןשינעעזנייא םוש ןָא ךיילג ןדעי ןטּפשמ ןוא םיטפוש עשיב

 ןוא ןטסנעש םעד ןופ .ןטייקיטכערעג עליוה יד טימ ,דסח טימ ןוא תונמחר

 -לעזַא ייז ייב ָאטשינ .ןקיטרַאפטכערעג םעד רַאפ סױרַא ייז ןעננערב ןטסעב
 ,ןטַאז םעד ןוא ןכייר םעד ןבעגכָאנ יוװ ,הפינח יו סעכ

 סאו ןטייקיטכערעגמוא עטסיוו יד ןעועננייא ןיוש ןעמ טלָאװ טרָאד

 ןוא טנערב בייוו ןייז יױזַא יוװ ,הַאלודבַא ןעמערָא םעד וצ ןָאטענּפֶא ןרעוו סע

 עטקינײּפרַאפ ,ענעסירעצ ןייז טשינ וליפא טניוש ,ןבעל-ןוא-בייל ןייז טָארנ

 ,המשנ

 טשינ זיא סע ביוא .שטנעמ רעכעלרע רעייז ַא ןעוועג רעבָא זיא הַאלודבַא

 יד טעשַאּפעג טָאה רע ןעוו טלָאמעד איבנ ןופ גָאזוצ רעד ןרָאװעג םיוקס

 טעוו ,הַאלודבַא ,רע זַא ,שינעגָאװצ ַא -- עדַאטס סרעטָאפ ןייז ןופ ףָאש

 נָאזוצ רעד ןרָאװעג םיוקמ רעבָא זיא ,ץנירּפ רעתמא ןַא ,ץנירּפ ַא ןייז לָאמַא

 .ןבעל ןקיטסייג ןייז ןיא

 ַא ןופ המׂשנ ַא טָאהעג טָאה רעבַארַא רעטלּפירקרַאפ ,רעמערָא דעד

 .ץנירּפ

 .ןעועג רע זיא טלַאטשענ ךעלרעדנואוו ַא

 ךןדנואוו ענייז ןוא םירוסי ענייז ןעגנערבוצסיורַא טמעשעג ךיז טָאה רע
 ןרעוו ךָאנ ןעקל סָאװ ,ןעמָאנ ןייז ןעגנערבסיורַא ;טלעוו רעסיורג רעד רַאפ
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 -נערב וצ טכַארטעג טשינ רעבירעד טָאה רע .טייקניירמוא רעד ןיא טכירעגנייא

 טָאה רע .רערעדנַאװ עקילייה יד ןופ רעיוט םוצ טּפשמ ַא רַאפ בייוו ןייז ןעג

 .רעטכעלעג שיטייל וצ טלעטשעגסיוא ןרעוו טלַאװעג טשינ

 ,הַאלודבַא ,ןעועג רע זיא שטנעמ אזַא

 -פָאלש ןיא ןרָאװעג ןטָארבעג ןוא טקיניײּפעג ,ךיז ןיא ןטילעג רע טָאה

 -ייוושליטש ַא ןגיוושעג ,ןגיוושעג ןוא רעהפיוא ןָא םירוסי ןיא ,טכענ עזַאל

 .שטנעמ ןטסקרַאטש םעד ןכערבעצ ןעק סָאװ שינעג

 .ןכָארבעגסיױא םערוטש רעד טָאה לָאטנייט זיב

 -למוט ןעוועג זיא זיוה-ייט םעניא .ןעוועג סע זיא נָאט ַא םענייא ןיא

 .עװַאק ןוא ייט ןסייה ןופ ערַאּפ רעד טימ ?ופ ךיוא ןוא טרעכיורעגנָא ,קיד

 ןכיוה ןפיוא תוישעמ טלייצרעד טָאה רעלמוט ַא .ןעוועג סע זיא ןעמַאזוצ ןילַא

 רעד ןיא תוישעמ טלייצרעד טָאה ,רענעניזַאב ַא ,שטנעמ רעליטש ַא ןוא לוק

 -עּפשרַאפ וצ סָאװ טשינרָאג ָאטשינ .טייצ טָאה ןעמ .טּפַאכעג טשינ .ליטש

 סָאד זיא סָאװ סנייה ,טרעהעג ,ןעזעג ןיוש ךָאד ןעמ טָאה ץלַא ?ייוי ,ןקיט

 | ?רעדורעג ןוא יירשעג

 .בוטש ןיא ךיז וצ ףױרַא זיא חַאלודבַא

 טצעזענקעווַא ךיז טָאה רע .ןעוועג טשינ זיוה ןיא זיא ?בייוו גנוי ןייז

 ןליטשנייא ?סיב ַא ,למירד ַא ןּפַאכ ןופ טכַארטעג ןוא לוטש רעכייוו ַא ןיא

 רענעי וצ ןייגקירוצ ךיוא רשפא ןוא ;עמולח ?סיב ַא ,בייל ןיא ןקיטייוװ יד

 ןיב ךָאנ םיא טיג סָאװ ,קירוצ ןרָאי ?יפ ױזַא טימ גנואעז רעכעלרעדנואוו

 .רַאּפשנָא ןוא טלַאהנָא גָאט וצ טנייה

 רע טָאה טָא .םיא םורַא ךיז טוט סע סָאװ טרַאעג טשינ םיא טָאה סע

 ןדע-ךנ ןיא ןעמוק ךיילג רע טעוו רשפא ,ןברַאטש טונימ דעד ןיא טלַאוועג

 ַאזַא ןדנוצעגנָא םיא ןיא לָאמַא טָאה סָאװ םעד ןענעגעגַאב רעדיוו ןוא ןיירַא

 :סָאװרַאפ ָאְד זיא סע .ןבעל טלָאװעג רע טָאה טָא ןוא .םולח ןכעל ועדניאוו

 ןוא ןטסנעש ןטימ טסעג ןייז דבכמ ןעק .זיוח-ייש א ןוא טלעג טָאה רע

 ערעייז טימ ןלעװ סָאװ ,ןעיורפ עטסנעש יד ןעגנערב ייז רַאפ ןעק ,ןטרעד

 טנייפ ךעלטנגייא טָאה רע .דיירפ עטייוו ַא סעּפע ןדעי ןיא ןקעוופיוא רעבייל

 וצ ןלייט ייז סָאװ סונעג רעייז ,תוואת ערעייז ,קיטש ערעייז טנייפ ,ןעיורפ

 טָאה רע .ךיז רַאפ סונעג טימ ןטלעוו עצנַאג וצ רַאפרעד ןעמענ זוא ןַאמ םעד

 ַא ךיז טניפעג סע ואוו בוטש ַא ןיא ןייז טשינ ןעק רע ,טנייפ לידארומ ייז

 ןוא תוּפרח זיולב טפַאשרַאפ ייז ןבָאה םיא .םירוסי רַאפ ןייא טייג רע ,יורפ

 רע ,ןיולב טייצ ַאזַא רָאנ ,גנאל טשינ ,ןבעל ךָאנ טלָאוװעג טלָאװ רע .םידוסי

 .טקיטכערַאב ןייז םישעמ עטונ ןופ תוריּפ טימ ןענעק לֵאְי

 ןיא טוג טשינ ויא סעּפע זַא ,רע טליט דעבָא טייז רעטייווצ רלד ןופ
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 ףיוא טסערפ ןוא טנייז סָאו היח ַא טרָאד טסקַאװ סע .בייל ןקידלּפירק ןייז

 .טנוזעג ?סיכ ןייז

 .ןעלמירד טלָאװעג טָאה רע

 :טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע .זיוה ןיא ןעוועג טשינ זיא דניק סָאז ךייא

 סָאד ןוא ,טכַאנרַאפ םעד ןיא בייוו םָאד זיא ואוו ,עקַאט ייז ןענעז ואוו ,ָאי

 ןיולב זיא סע !דניק סָאד ;ןצרַאה ןיא ןָאטעג גָאלש א םיא טָאה סע ?דניק

 -יורג טָאה ,עלעדיימ ןייש ַא ,קידנכַאל .ןייש זיא סע .ןעמַאמ רעד וצ ךעלנע

 ,ךעלטלַאק זיא סָאוװ ,עלעזענ ןיילק ַאזַא ןוא רָאה עצרַאוװש ,ןגיוא עכיורצ עס

 דניק סָאד .רעטָאפ םעד טימ ןליּפש ןטלעז ךיז ליוו סע .קיטפַאז ןוא סיז |

 -ינשעג ךעלגנעל סהַאלודבַא רַאפ ךיז טקערש ,סרעקיוה יד רַאפ ךיז טקערש

 סָאװ ,ּפָאק ןסיורג םעד רַאפ ,טנעה עקידרענייב עגנַאֿפ ענייז רַאפ ,ןגיוא ענעט

 רעפיט ןוא רעפיט לָאמעלַא טלַאפ קראק רעד ןוא לרַאק ןפיוא טטסעפ טציז

 .סרעקיוה יד ןשיווצ ןירַא

 וצ טשינ טכַאל דניק סָאד .עטַאט טשינ לָאמנייק םיא טפור דניק סָאד

 ךיז טלַאהַאב ,ןענייוו רָאנ סע לי םיא טעֶז סע ןעוו .טשינ טלכיימש ,םיא

 וצ רָאנ טפיול'ס .םיא ןופ רעטייוו סָאװ ןייז ליוו ןוא ןעלקניוו יד ןיא סיוא
 לָאז רע ?םיוו .זיוה ןיא ָאד זיא רע ןעוו ,ריא ייב ץוש טכוז .ןעמַאמ רעד

 ,םינּפ ךעליירפ ַא ןכַאמ ,ןָאט ךַאל ַא ,דניק ןטימ ןָאט ליּפש ַא ךיז ןלעוו טשינ

 .טשינ סע טייג -- זעמענ עטסכעלטרעצ יד טימ סע ןפיר

 -רָאנ זיא סע .דניק םעד ןוא םיא ןשיווצ טייטש טנַאװ ערעטצניֿפ ַא
 -ימ רעכעלנע ןַא סעּפע ןופ ?טסטנזיוט ןייק ,ןהַאלודבַא ,םיא וצ ךעלנע טשינ

 .ןַארַאפ טשינ זיא ענ

 ייב טכַאמענּפָא ןיוש רע טָאה לָאמ רעטנזיוט .דניק ןייז טשינ זיא סע

 ,בייוו ןייז ,אמילופ -- יז .ןבעל-ןוא-בייל ןייז ןופ טשינ ֹויא דניק סָאד זַא ,ךיז

 -ינ םעד ףיױא טכַאנ עשלַאפ ַא ,הנותה עשלַאפ ַא טליּפשעגנפיױוא םיא טָאה

 סָאד טָאה הנבל יד ןעוו טלָאמעד ,לרעמיצ ןלעקנוט םעד ןיא ץַארטַאמ ןקירעד

 -קניוו עלַא ןיא רעבליז טימ םי ַא ,טייליולב ןוא רעבליז טימ ןסָאנַאב רעמיצ

 ןולעפ יד ןשיוצ טכַאנייב יוו ,יולב רעכעלרעדנואוו ַאזַא ןוא ןעוועג ןעל

 טָאה ?לזייא רעד ןוא ,ןסּפעש סנטַאט םעד טרעטיפעג טָאה רע ןעוו ,טרָאד

 רעד ןיא טכַאלעג גנַאל ןוא גנַאל ,טכַאלעג ןוא טעשזריהעג טכַאנ רענעי ןיא

 -ןתח עשלַאפ ןייז ןוא ןהַאלודבַא ,םיא רע טָאה טניימעג ,ןיירַא טכַאנ רעפיט

 -ביל ןופ לעטשנָא םעד טכַאמ ןעמ סָאװ ,ףיוא םיא טליּפש ןעמ סָאװ ,הנ

 טרעמַאיעג טָאה לַאטש ןיא למעק רעד .בייוו ןוא ןַאמ ןופ ,םילח ןוא טפַאש

 טרעוו סָאו הנותח רעשלַאפ רעד ןנעוו טױעמַאיעג ,למיה םוצ םרעמַאיעג ןוא
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 הַאלודבַא ואוו טרָאד ,רעמיצ ןטרעבליועצ ןעיולב םעד ןיא טליפשענפיוא ָאד

 . ..רעיורט ןוא קערש ,עביל ,טייקשלַאפ ןוא םולח ןעװַארּפ ַאכילוס ןוא

 ןוא שֶלַאֹפ םיא םורַא זיא ןבעל עצנַאנ סָאד יו ױזַא ,ליפש עשלַאפ ַא

 הנותח רעד ךָאנ דלַאב םיא טָאה יז .בייוו עשלַאפ ַא ,דניק שלַאפ ַא .שירַאנ

 ייז ךיוא .ןירַא זיוה ןיא ָאד רעבייוו ייווצ ךָאנ ןפיוק ךיז לָאז רע טרערענוצ

 לייוו ,דייר יד ןיא שלַאפ ןעוועג זיא יז .ריירפ ןוא רעדניק ןעגנערב םיא ןלעוו

 םינּפ ריא ןוא גנוצ ַא טלעטשענסױרַא םיא יז טָאה סרעקיוה ענייז רעטניה

 | ...רעטכעלעג טימ לופ ןעוועג זיא

 טגיילעצ ,ןירַא בוטש ןיא םיא וצ םונחיג סָאד ןעמוקעג ןיא טעדכָאנ

 .ןרעייפ עלַא טימ םינהיג סָאד ,ל?קניוו וצ ?קניוו ןופ ךיז

 -עג זיא יז .זיוה ןיא ןעוועג טשינ יז זיא טכענ עבלַאה ןוא געט עבלַאה

 םעד ךעליירג טכַאמ סָאװ רעד ,יבזַאנ רעמזעלק םעד ,ןטבילעג ריא טימ ןעוו

 ףיוא יפַאס ןופ געט עלעה יד ןטימ ןיא טנייוו ןוא טנָאלק ,תונותח ףיוא םלוע

 עלַא ףיוא ,?במיצ ןייז ףיוא ,?קייּפ ןייז ףיוא ,טיילפ ןייז ףי:א ,?ךיפ ןייז

 ןיא ןוז קיטש ַא יו ןייש ,קנַאלש ןוא ךיוה זיא רע .יבזַאנ ,רע טליּפש םילכ

 ןוא געוו ןקינוז ַא ףיוא םיױב-ןעמלַאּפ רעטסנעש רעד יו קנַאלש ,?מיה ןטימ

 טלעוו עצנַאג ַא ןסיירטימ ןעק רע זַא ,לָאמלייט ,גנוי רעד ,רע זיא קירעיורט

 רע זַא ,ךיוא רע ןעק ןכַאל ןוא ,ןענייוו ןעמעלַא ןכַאכ ןוא רעיורט ןייז ןיא

 טא .ךעלטײּפמָארט ענרעבליז עלַא ןוא ןעלזייא עֶלַא ןגייטשרע:.יא ריד טעוו

 טפַאשביל עתמא יד טָאה גנוי רעד .דניק םעד ןופ עטַאט רעד ייא גנוי ועד

 יירפ זיא רע .טשינ רע ליוװ ןבָאה הנותח .ןַאמילוס ןוא םיא ןשיווצ טייזרַאפ

 ןוא ןגָאז סיּפע םיא ןעק רעוו ,דלעפ ןיא טניוו רעד יוװ עלַאט .קידרקפח ןוא

 ?ןרעטש טיא ןעק רטוו

 ןיא יו ןעמוקעג .,ןהַאלודבַא וצ טּפַאכעגנַײרַא טיילשלַאפ יד דיז טָאה

 -סולג ,ןשינעגָאזצ ,טייקנייש ליפ יוזצ ןוא גנולַאש-טיילפ ,ץייר טימ םולח

 .גנוט

 -קָאד רעד ןעוועג זיא ןבילבעג םיא זיא טע סָאװ ,טסיירט עקיצנייא יד

 יד זיא ,המשנ ערעייט ,ץרַאה ןדלָאג ןייז טימ דיי רעד ,רַאטַאנעביא רָאט

 רעד ,רעדורב ַא ,רעטסיירט ַא ןעוועג םיא וצ זיא לאומש .ןיילַא טסיירט

 ןַא רעדיוו זיא .םירוסי סהַאלודבַא ,ענייז ןענַאטשרַאפ טָאה סָאוי רעקיצנייא

 -עג טָאה יו ןוא ןעמונעגניירַא ךיז עקשטיננוי א בייוו ַא ;ןעמוקעג קילגמוא

 םיא ,סטוג ןייז זיולב טניימ ,עתמא ןַא ,עליואוו ַא זיא יז .טדערַאב ןוא טדער

 שטנעמ רעדעי .טייקמַאזנייא ןייז ןיא בייוו עטוג ַא םיא וצ ןיי ,ןטסיירט וצ

 ,ןרַאּפשנָא טשינ םענייק ףיוא ךיז רע ןעק ןיילַא ןצנַאנניא ,םַאז:ייא ךָאד זיא
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 ;ןעמעוו ףיוא טָאהעג טשינ טָאה רַאטַאנעביא לאומש יו רענולק ַאזַא וליפַא

 : .רעיורט ןייז ןיא ןבילבעג ןוא ןרָאּפשּוצנָא ךיז

 ןײלַא ױזַא ןבילבעג זיא ,האלודבַא ,רע ןוא יפַאס ןופ קעװַא ?אומש זיא

 .םי ןטמערוטשעצ ַא ןטימ ןיא ץלָאה ?לקיטש ַא רָאנ יו

 טניילעגרעטנוא סיפ יד ,לוטש ןייז ןיא ןסעזעג הַאלודבַא זיא רעטציא

 "רַאפ קידארומ ,קידבורח ןוא ןיילק קידארומ ןעזעגסיוא טָאה רע .ךיד םעד

 "עק סָאװ ,םירוסי ןוא סרעקיוה ייווצ ןטימ ןיא ןבעק ךעלשטנעמ ַא .טמוטש

 .טנַאפלעה ַא ןרַאּפשעצ ןעֶנ

 ףיוא ןפָאלשנייא ןיוש רשפא רעדָא ,ןעלמירד טסולגעג סיא ךיז טָאה סע

 רעד יבזַאג לָאז .ַאמילוס בייוו ענייש ןייז ןקוקנֶא טשינ רעמ ,סױרַא קיבייא

 -עלביל סָאד רעמ ןקוקנָא טשינ ,בייל ריא ןוא טייקנייש ריא ןבָאה רעמזעלק
 יד זיולב ;דניק ןטימ רע טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ .דניק םענופ למינּפ עכ

 .טשינרָאג רעטייוו ,ףיונוצ ייז טדניב הּפרה

 .רעטצנעפ יד ךרוד טפירטעגניירַא טָאה טכַאנרַאפ ןֹופ טייקיולב יד

 :ףיז טָאה הַאלודבַא .דניק ַא ןופ ןייוועג ליטש ַא טּפַאכענּפױא טָאה רע
 ?סע טנייוו ואוו ?ןעוו ,ואוו !דניק סָאד ךָאד זיא סע ,ןָאטעג לּפַאצ ַא

 .רעהעג ןייז טציּפשעגנָא טָאה רע

 סקידנלַאש ַא ,סקידרעבליז ַא :רעטכעלעג ַא טרעהעג רע טָאה גנילצולּפ

 .סָאװ ,זלעפ ַא ןשיווצ רעסַאװ קידלזיר ַא יוװ ,?דיפ ַא ןופ יו ,טיילפ ַא ןופ יו

 .רעטכעלעג טיפ טלַאפ

 .ןופ ,םירוסי ענייז ןופ ,?מירד ןייז ןופ ןסירעגפיוא ךיז טָאה הַאלודבַא =
 ,לוטש רעד ןופ ןוא ,רעיורט ןייז

 --- ,חומ ןיא טרעמאהעג םיא סע טָאה -- ,ץעגרע ָאד טכַאל בייוו ןייז
 .ָאד ץענרע

 סע .ךַאד םענופ טמוק רעטכעלעג סָאד ;טּפַאכעג ךיז רע טָאה דלַאב
 ,קידלןוייט ,םיז ןוא טײשרַאפ טכַאל יז .בייוו ןייז ןופ רעטכעלעג סָאד זיא
 ,,קילייה ,םורפ סעּפע ןוא םונהיג ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ עטונ-טשינ עלַא יו

 ךיוא ,?קניוו ַא ןיא ץעגרע ןופ טמוק דניק םענופ ןייוועג עניד סָאד ןוא
 רעטכעלעג סָאד יוװ ,טייקטנעָאנ רעבלעז רעד ןיא טשינ רָאנ .ךַאד ןפיוא
 יי | .בייוו םענופ

 ץלַא .הומ סהַאלודבַא ןיא טציּפשעגנָא ךיז טָאה קנַאדעג רעטסיוו ַא
 ַאד ץעגרע !דניז :בייל ןייז ןיא טכָאקעצ טונימ רעד יא ךיז ןבָאה זטולב

 ,דניז ןָאטעג טרעוו = |

 ,ןעור וצ ,ןברַאטש וצ טיירג ןעוועג רע זיא רעירפ טונימ עכעלטע טימ
 ,טרָאד ןולעפ יד וצ ןפיול קירוצ ןוא ץלַא ןזָאלרעביא ,בייוו םענופ ןפיולטנַא
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 טָאה ,רעדיוו ,רעטציא ןוא סּפעש סנטַאט ןייז טקוצרַאפ טָאה רעלדָא דַא ואוו

 טלָאװעג יז טָאה רע .בייוו ןייז וצ טּפַאכעגנָא טפַאשקנעב עקידארומ א םיא

 יז םעדכָאנ ןוא דניז עריא ןעז ,טיײקטיײשרַאפ ריא ,רעטכעלעג ריא ןרעה ,ןעז

 .ןתיממ ,ןקיטשרער

 ,רעלעקנוט ןרָאװעג זיא יולב רעד .סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש זיא רע

 בייוו ןייז ןופ רעטכעלעג סָאד ,טייקטייוו ןוא טיײקטנעָאנ ,דוס טימ טפירטעג

 .רענעטלַאהעגנייא ,רעליטש ,רעטקיטשרַאפ ןעוועג זיא

 .רענעגיוצעצ ,רעניד --- דניק םענופ ןייוועג סָאד

 יד .ןעזעג טשינרָאג טָאה רע .רעמיצ ןרעביא טקוקעגמוא .ךיז טָאה רע

 ןגָארקעגוצ ךיז טָאה רע .םינּפ ןייז רעביא ןגעלעג זיא טייקיולב עלעקנוט

 קיטש ַא טּפַאטרעד טָאה רע .ּפָאט-רעייפ רעד טייטש סע ואוו ?קניוו םוצ

 .ןליוק עקידנעילג יד טרַאשעצ ןעמ ןכלעוו טימ ,ןזייא קיטש רעווש ַא ,ןזייא

 "רעד רעטציא טָאה רע .טנַאה ןייא ןיא ןזייא סָאד טקירדרַאפ טסעפ טָאה רע

 -רעקידעבעל םיא ןטָארב ןוא ןענערב סָאװ ,בייל ןיא ןקיטייוו עֶלַא זַא ,טליפ

 ,בייל ןיא טמַארטשעג טָאה טייקליק ַא .טרעהעגפיוא ןבָאה ,טייה

 -עוװ לקיטש ַא ףיוא סױרַא ןוא ריט רעד וצ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה רע

 ןוא טכַאנרַאפ םעד ןופ םינּפ ןייז רעביא טעייוועג טָאה טייקליק ַא .עדנַאר

 -ליה ַא ךיז טיצ עדנַארעװ רעד ןופ .גרעב יד ןופ טמוק סָאװ לטניוו ַא ןופ

 .ךַאד רעסייוו רעכַאלפ ַא .ךַאד םוצ רעטייל רענרעצ

 .טנייוועג ןוא דניק סָאד ןסעזעג זיא עדנַארעװ רעד ןופ ?קניוו ַא ןיא

 טָאה טינש רעפרַאש ַא .דניק ןפיוא טקוקעגמוא טשינ רעטציא ךיז טָאה רע

 ןובשח ןייק ןבעגּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע ,בייל ןרעביא ןגיוצעג םיא

 זיא ץרַאה סָאד .תונמחר ןעוועג זיא סע ,ָאי .ןרָאצ רעדָא תונמחר סע זיא יצ

 טָאה ןעמ ?קידלוש סע זיא סָאװ .דניק ןפיוא קיטייװ רַאפ ןעננַאגעצ םיא

 .ןהַאלודבַא ףיוא טייקזייב טצנַאלפרַאֿפ דניק םעניא

 טָאה רע .יולב ןעוועג זיא טכיל סָאד .רעטייל םעד ףיוא ףױרַא זיא רע

 עג ךיז ןבָאה רעבייל ייווצ ,רעליימ ייווצ ןופ סרעטכעלעג ןוא רייר טרעהעג

 -ייל ייווצ יד ןופ ןטעוליס יד ןיא .טפַאשביל ןיא ןרעדנַא םוצ סנייא טעילוט

 "זעלק םעד ןוא בייוו ןייז טנעקרעד רע טָאה ,יולב ןופ טכיזכרוד םעניא ,רעֿב

 : .יבזַאנ רעמ

 ןייז זַא ,טסואוועג לָאמעלַא טָאה רע .רעטריזילַארַאּפ ַא ןבילבעג זיא רע

 ,טסואוועג טשינ רעבָא טָאה רע .יבזַאג רעמזעלק םעד טימ דניז טביירט בייוו

 זיוה סָאד .זיוה ןבלעז ןופ ךַאד ןפיוא ,בומש ןייז ןופ טנעָאנ ױזַא זיא סע וַא

 ןופ דיגנ ַא יו ,ןילַא סע טנױאווַאב הַאלודבַא ,רע .םינכש ןייק טשינ טָאה

 זיא'ס ,טייקטיישרַאפ ןוא דניז רַאפ טסענ עטוג ַא טקנוּפ ןיא סָאד .טָאטש
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 ןצ טרַאּפש ןוא טניוו ןופ ןגָארטרַאפ טרעוו רעטכעלעג סָאד .טנכייצענסיוא

 סָאד .טשינ ןרעה םינכש ןוא טשינ ןעעז בינכש .הנבל רעד ןופ רעבליז םעד

 םיא זיא סע .טרעדנוזעגּפָא זיא סָאװ ,סעג ַא ןופ ;ייבסיוא ןַא זיא זייה
 -מורַא זיא ,ןײלַא טייטש זיוה סָאד זַא ,ןהַאלו-בַא ןלַאפעגנייא טשינ לָאמנייק
 רַאפ טסַאּפעגוצ יו זיא ןוא ןצנַאלפ ,ןעמלַאּפ טימ ,ןטרָאג ַא טימ טלגנירעג

 ןליפַא .ןטכַארטוצ ןוא ןריפסיוא ןענעק רעבייוו סָאװ קיטש עסואימ יײלרעלַא
 ןצנַאלפ ןוא ןעמלַאּפ יד וצ יװ רעטייוו ןייג טשינ ןעק דניק ןופ ןייוועג סָאד
 רע סָאװ ,ףָארטש עטסיוו ןייז ןיוש ,חַאלודבַא ,רע טָאה סָאד ,ןטרָאג םענופ

 ןוא ףיוה ןטרעדנוזעגּפָא ןַא טימ דיננ ַא יו ןבעל ,ךייר ןייז טלָאװעג טָאה

 טפַאשגנע רעד ןיא ןעוועג רע טלָאװ ייהעלע .:טרָאג ןוא ןעמלַאּפ ןשיווצ ,זיוה

 ןוא ?יומ ןבָאה טנעוו ןוא םינכש .ןעמוקעג טשינ םעד וצ טלָאװ ,סָאג ַא ןיפ

 ןיא ןניוװרַאפ ךיז ןענעק יבזַאג ןוא ַאמילוס .רקפה זיא רעבָא ָאד .ןרעיוא

 ...רעטכעלעג עסיורג רָאנ סָאד ,ןהַאלודבַא ,טיא ןופ ןכַאל ןוא עביל ןיא ,דניז

 א ןוא יבזַאג גנוי ןטנוזעג ,ןקנאלש םעד וצ האנק ןופ ?יפעג רעטיב ַא

 טלָאװ גנוי םעד .ןהַאלודבַא ,טּפַאכעגנָא םיא טָאה סַאה ןוא ןרָאצ ןופ ?יפעג

 יר ,טייקסיז --- וצ טיצ ןיב יד ?טשינ סָאװרַאפ .ןייז ?חומ ךָאנ טנעקענ רע

 םעד טימ ןיא ױזַא .לנורט ַא וצ -- ןקיטשרוד םעד ,םענורב םוצ -- גורק

 ...בוטש ןייא ןיא םיא טימ ,אמילוס יד ,יז רָאנ .יבזַאנ רעמזעלק

 ןרָאװעג זיא טפַאשביל יד ןוא םעטָא רעד ,דייר ןוא רעטכעלענ רעייז

 -גנוי רעייז רעביא טניל הכרב סטָאנ .גנוי רָאג ןענעז עדייב .רעקידנקיטש

 .,הוואת ןיא ןוא גנורַאג ןיא ,רענעט ןוא ןרילָאק ןיא טליּפשרַאפ עדייב ,טמַאש

 :סָאװ ,היח ַא -- בייל ןיא ,סרעקיוה ייווצ ,ןַאכ רעטְלַא ןַא ,הַאלודבַא רע ןוא

 .םיא ןופ טולב סָאד טנייז ,ןרעדָא יד ןופ ץכעבעוועג סָאד טסיירעצ ןוא .פנערב

 ףיױױרַא ֹויא רע .ןטכַארט טזָאלעג טשינ םיא חומ רעד ןיוש טָאה רעֶמ |

 ?ןרייב ןענעגרהרעד רשפא .ךַאד ןפיוא

 .םָאד ,ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע .יבזַאנ ןעזרעד םיא טָאה רעטשרע רעד |

 'טָאה הַאלודבַא .טעטסַארכעצ ןוא טעיליּפשענפיוא םיא ייב ןעוועג זיא דמעה

 -עגסױרַא ךיז טָאה ליומ ןופ ,ּפעק סנדייב רעביא ןזייא ןטימ ןטסָאמרַאּפ ךיז
 ,הללק ַא ןסיר

 .,ֿפיצ ןיא ןפָארטעג טשינ טָאה ּפעק יד רעביא ןזייא ןטימ טסעמרַאפ רעד

 ,טנַאה ןייז טימ טּפַאכרעד סע טָאה יבזַאג ןוא ,טייקניד יד רָאה עקיצנייאדןייא

 ַא טזָאלענסױרַא טָאה ַאמילוס .קידוועגיוב ןוא גנוי רעד ,רע ןיא טקישעג

 טשרע -- ,חומ סהַאלודבַא ןיא טצעזעג סע טָאה -- ,ענדָאמ יו .רעמציעג

 ןוא גנַאזעג ןוא דיירפ ןעוועג רעטכעלעג ריא ןיא קירוצ סעגר עכעלטע טימ

 .היח רעקידנברַאטש  ַא ןופ יוװ ,רעמָאיענ ַא רעטציא
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 'וצ ןּפעלש ךיד טעוװ ןעמ --- .טמורבעג רע טָאה -- ...עטישרַאֿפ ,וד -

 | ?ךַאד םעד ףיוא ...טיוט ףיוא ןסיימשרַאפ ךיד ןוא ןיד-תיב א

 .,טנַאה רעקרַאטש סיבזַאג ןופ ןזייא סָאד ןסײרסױרַא טלָאװעג טָאה רע

 רעטייווצ רעד טימ םינּפ ןרעביא םעלפ ַא ןבעגעג םיא טָאה יבזַאג רעבָא

 .רעסעמ ןקידרעייפ ַא טימ יװ ןָאטעג טינש ַא .טָאה סע זַא ,טנַאה רעיירפ

 ,םעד טימ ןענעגרהרעד ראג םיא טעוװ גנוי רעד ןוא עג עקיצנייא-ןייא ךָאו

 | .ןענעגרהרעד וצ םענעי העדב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןזייא

 סָאד טּפַאכעג .לענש ,לענש רעטייל םעד ןופ ּפָארַא זיא בייוו סָאד

 - | .בוטש ןיא ןײרַא ןוא דויל

 -ןצכָאנ טנַאװעג טשינ טָאה יבזַאג גנוי רעד .ןפָאלעגכַאנ זיא הַאלודבַא = |

 ;זַא ,טסואוועג טָאה רע .טַאהעג ארומ ןיוש רע טָאה ליפ ױזַא ףיוא ;ןפייל

 ןעוו טכערעג ןבעג םיא ןלעװ עֶלַא ןוא סָאבעלַאב רעבושח ַא זיא הַאלודבא

 טשינ וליפַא םיא טלָאװ ןעמ ,ןדייב ייז ןזייא ןטימ רעטמציא טעגרהרעד רע

 : .ּפָאק ןפיוא רָאה ַַא טמיוסעג

 'יףיוה ןיא םעדכָאנ ןדנואוושרַאפ ןוא רעטייל ןופ ּפָארַצ ןיא גנוי רעד

 | .סָאג ןיא
| 

 ןכַאמ ןעמונעג ןוא ריט יד ןסירעגפיוא חהַאלודבַא טָאה חחיצר סיורג ןיא

 ךיז ןענעז ןשטנעמ .ןטייוו ןופ טרעהרעד ןיוש טָאה ןעמ יא ,תולוק עכלעזַא

 א םימ ןוא בוטש ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא הַאלודבַא .ןפָאלעגנעמַאזוצ

 יר טנעה ענייז ןופ ןסירעגסױרַא םיוק טָאה ןעמ .בייוו ןייו ןגָאלשעג קירמש

 ענעגייא יד קידנכערברעביא ןוא קידנּפירכ לוק ַא ףיוא טָאה רע .קירטש

 .ךַאד ןפיוא ןגעלעג זיא ַאמילוס בייוו ןייז זַא ,ןעמעלַא רַאפ טלייצרעד דייר

 זַא ,ןגירשעג טָאה רע .טקידניזעג ייז ןבָאה עדייב .יכזַאג רטמי !עלק םעד טימ

 טּפשמ ַא וצ ןעגנערב טשינ וליפַא יז ליוו רע .זיוה ןופ סױרַא יז טביירט רע

 יז .ןָאט טכער ריא ןיוש טעװ ַאללַא .רערעדנַאװ עקילייה יד ןופ רעיוט םוצ

 .קיביא ףיוא טגָאירַאפ ןוא ןטלָאשרַאפ ןייז :עוז

 'יד ןכערב ןוא ןפרַאװ ןעמונעג טָאה הַאלודבַא .ןגיוושעג ןבָאה ןשטנעמ

 :רעדמעה יד .ןסירעצ רע טָאה ןלַאדנַאס ןוא סעטכַאלּפ עריא .בוטש ןופ ןכַאז

 ףוס םוצ .טצעזַאב םיא ןיא ךיז טָאה הרובג ענרעזייא ןַא .טקילפעצ רע טָאה

 ,טנַאה ַא טימ ןוא סופ .ַא טימ ,ריט רעד ךרוד ןָאטעג סיוטש ַא ריא רע טָאה

 יז ףיוא ןעמוק טשינ רעמ לָאז יז זַא ןגירשעגכָאנ ןוא ןסיוטשעג רע טָאה

 .ןגיוא ענ
| : 

 | .ןעגנַאגעצ וייווקיצנייא ךיז ןענעז ןשטנעמ

 .רעגעלעג ןפיוא ןפרָאװעג הַאלודבַא ךיז טָאה םעדכָאנ טכַאנ עצנַאג ַא
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 יד וצ טּפשמרַאפ ןיילַא ךיז ךיוא ןוא טלעװ עצנַאג יד ןטלָאשעג טָאה רע
 | .םירוסי טטסרעווש

 ,חחּפטשמ רעשיבַארַא ןַא וצ ןבעגענּפָא דניק סָאד רע טָאה סנגרָאמוצ |

 ןיא דניק סָאד זַא טָאטש רעצנַאג רעד ןסיוו טזָאלעג ןוא ןלָאצ וצ טגָאזעגוצ

 רעטסיװ ַא ןוא שלַאְפ ןעװעג ויא ץְלַא .טולב ןוא שיילפ ןייז ןופ טשינ
 | דניווש
 עג ויא רע .טקַאהרַאפ זיוה-ייט סָאד ןטלַאהעג רע טָאה געט עכעלטע = |
 עג קידארומ טָאה רע .טיוט םעד ךיז ףיוא ןטעבעג ןוא ליד םעד ףיוא ןגעל
 י .רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד םעד ןעז וצ טקנעב
 .ןגױצעגפורַא ליד םענופ טּפַאכעגפיױא ךיז רע טָאה חעש ַא ענייא ןיא = |

 רעד וצ טריטעג םיא טָאה סָאװ ןַאב םוצ ןפָאלעג ןוא ךיז ףיוא עיִאבַא יד

 יה .אקנַאלבַאסַאק טָאטש

 זַא טסואוורעד ךיז טָאה רע .ןיוה ןיא ןלאומש וצ ןעמוקעגנָא זיא רע = |

 ןוא ןסיוו ןייא טלמַאז ןוא ןירַאּפ ןיא זיא הכרב .ןײלַא זיא רָאטקָאד רעד

 .המכבח
 רעטציא רע טָאה ןייּפ םענעגייא ןייז טימ ,םירוסי ענעגייא ענייז טימ =!
 םיא ןוא טסיירטעג ,טלייהעג םיא טָאה רעטקָאד רעד .ןלאומש טפיירטעג
 .ליוו רע גנַאל יװ ,ןעניואוו וצ ןוא ןפָאלש וצ ץַארטַאמ ַא ןבעגענּפָא

 היח יד :טסייה סָאד שטנעמ ַא קירוצ ןרָאװעג ךעלעמַאּפ זיא הַאלודבַא = |
 רעד ןוא רע .םיא ןופ ןביירטרַאפ טנעקעג טשינ רָאטקָאד רעד טָאה בייל ןיא
 סָאד .ןבעל וצ גנַאל טשינ ןיוש טָאה רע זַא ,טסואוועג ןבָאה לאומש רָאטקָאד

 טסיירט ?סיב ַא רָאנ ,סע - ןרעצרַאפ םירוסי יד ,ןפמורשעגנייא טרעוװ בייל
 | .ןבעגעג ךָאד םיא רע טָאה

 רעטקיאורַאב ַא הַאלודבַא טלָאמעד זיא ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ןרָאפעגקעװַא
 -עג ,טלדנַאהעג ,זיוה'ייט ןייז טנפעעג קירוצ טָאה רע .רעטסיירטעג ןוא
 רעמ טלָאװעג טשינ .טלעג טלמַאזעג ,סנירעגניז ןוא סנירעצנעט טכַארב
 -עג רע טָאה םיוק ,דניק םעד ןופ טשינ ןוא בייוו ןבירטרַאפ ןייז ןופ ןרעה
 -רַאפ קנַאדעג ןיא טָאה רע .טרעטיצעגפיוא רע טָאה ,ןעמענ ערעייז טרעה
 | ,סױרַא קיבייא ףיוא בייוו סָאד ןטלָאש

= 

 ואוו לשיט םוצ טצעזעגוצ רעטציא ךיז טָאה רעקידעקיוה רעד הַאלודבַא

 | | .ירַאבדימ םימחר ןסעזעג זיא סע
 יד טנפעעג ךיז ןבָאה םעדכָאנ .ןגיוושעג בייהנָא ןיא ייז ןבָאה עדייב = |
 | .דייר ןופ ןלַאװק

 :ירַאברימ םימחר טָאה ןביוהעגנָא
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 .ךוז ךיא .טלעוו רעד רעביא רעדנַאװ ךיא ,הַאלודבַא ךָאד טסייוו וד ---

 .ןוא קידתמא זיא ןפַאשַאב טָאה טָאג סָאװ ץלַא .ןייגרעד וצ תודוס ןייק טשינ

 טשינ רימ טָאה רענייק .ןייז טזומעג סע טָאה יוװַא .ןייז סע זומ ױזַא .טוג

 ןטוג ןטימ ןעמוקעג ןילַא זיא סע .ןריפוצסיוא ןתוחילש ןייק ןעגנַאהעגנָא

 ןוא תורושב עטוג ןשטנעמ רַאפ ןעגנערב וצ רעגַאב ןסיורג ַא בָאה ךיא .ןליוו

 םגה ןטרַאװרעד רָאנ ךיז ןעק ןעמ סָאװ קילג עטסערג סָאד זיא סע .דיירפ

 ןוא םירוסי ןיילַא ךיז ףיא טגנערב רע .טוג טשינ זיא ןיילַא שטנעמ רעד

 "ןייב האנק רַאפ ןרעדנַא םעד םוא טגנערב רע .טייקטנלע ןוא ןייּפ ,גרָאז

 ןקינייּפ ,ןדרָאמ ןוא ןביור וצ טסול רַאּפ ,טייקשירעניגרַאפ טשינ רַאפ ,טייק

 סָאד .ךיא וט סָאד ןוא ןפלעה שטנעמ םעד ןעמ זומ ךָאד ,ןקיניײּפרַאפ ןוא

 | .ןגעטש ןוא ןגעוו סטָאג רעביא ןרעדנַאװ םעניא תוחילש ןיימ זיא

 עקידרעייפ יד טימ דיי םעד ןֹופ דייר יד טרעהעגסיוא טָאה הַאלודבַא

 ױזַא ,טַאהעג ביל םיא רע טָאה סעּפע ןוא ןקָארשעג ךיז רע טָאה סעפע .ןגיוא

 ;טגָאזעג טָאה רע .ןלאומש ביל טָאה רע יוװ

 רעה ךיא סָאװ ,דייר יד םירוסי עניימ רַאפ ?ייאמיוב יו זיא סע --

 -ַארַא ןוא דיי ןשיווצ דיישרעטנוא רעסיורג ןייק ךָאד זיא ךעלטנגייא .םימחר

 טלַאטשעג סטָאג ןיא ןפַאשַאב ,וד ןוא ךיא ,עדייב ןענעז רימ .ָאטשינ רעב

 -רעה עבלעז יד ,תוחומ עבלעז יד עדייב -- הַאלודבַא טדערעג טָאה ױזַא --

 רעטלּפירקרַאפ ַאזַא סױרַא טמוק סע ןוא תועט ַא רעפעשַאב רעד טכַאמ .רעצ

 .ןילַא טייקסואימ יד ,ּפָאק רעסיורג ַא ,סרעקיוה ייווצ ,ןיב ךיא יו שטנעמ

 ךָאד ןעק סע .טָאג ןופ תועט ןייק טשינ ויא סע זַא ,ןייז עקַאט ךָאד ןעק

 טָאה ,טלּפירקרַאפ ,ךיא סָאװ טלַאטשעג םעד ןיא זיא ַאללַא זַא ןייז ךעליירג

 טלַאטשעג רעד ןיא זיא ,םימחר ,טָאג ןייד זַא ,ןייז ךיוא ןעק סע .סרעקיוה

 רעמורק ,םינּפ טלצנירעג ַא רשפא .טָאג ןעזעג טשינ טָאה רענייק ,ךיא סָאװ

 םוצ ןעמוקעג ןוא טכַארטעגכָאנ טכענ עגנַאל ךס ַא םעד ןגעוו בָאה ךיא .ףוג

 זַא ױזַא .ךעלגעמ יו רעמ ךָאנ ,ךעלגעמ רעייז זיא סע זַא ,ךיא ןיב ריטסיוא

 יד סָאװ טנעוו יד ןעד סָאװ רָאנ ,דיישרעטנוא ןייק ָאטשינ זיא ןעוטיוא ןיא

 טסָאה,וד :ץרַאה ןוא ץרַאה ןשיווצ ,ךיז ןשיווצ טלעטשעגקעװַא ןבָאה ןשטנעמ

 ןוא ןרעיומ טלעטשעגקעװַא ןייֵלַא .ןביולג ןיימ --- ךיא ןוא ןביולג ןייד דיר

 -רַאפ ןוא דניז ;ץלַא סָאד זיא םעד בילוצ .רעבירַא טשינ ייז רעביא ןעק ןעמ

 .סַאה ןוא טייקזייב ,ןכערב

 טגָאזעג טָאה --- ,רעדורב ןוא דניירפ ןיימ ,הַאלודבַא ,דייר ערָאלק ---

 .שטנעמ רעד זיא קידלוש .עבלעז סָאד ךיוא טכַארט ךיא --- ,ירַאבדימ םימחר

 ןייז ןיא .ןטלַאהנָא ךיז ךָאד וומ שטנעמ רעדעי .ןעגנומַאצרַאפ ןבָאה טלָאװעג

 | .רעצישַאב ןוא טָאג ןייז ןיא ,ןביולג
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 .םימחר ,רימ וצ טכַארבעג ךיד טָאה סעּפע זַא ,סייוו ךיא ---

 טסואווַאב ןיא סע .,ןעמוקעג ךיא ןיב רַאטַאנעביא לאומש ןגעוו .ָאי --

 בָאה ךיא .רעיורט ןיא רעטציא טקניז רע .דניירפ רעסיורג ַא םיא טזיב וד זַא

 זומ ןעמ .ןפלעה םיא זומ ןעמ .ןרעייפ ןשיווצ ךיז טניפעג רע זַא ,טרעהעג

 !טעּפש רָאג ןרעוו טעוו סע רעדייא

 -לצנירעג ןרָאװעג זיא םינּפ טלצנירעג ןייז .טרעהענסיוא טָאה הַאלודבַא

 ;טנָאועג טָאה רע .רעט

 -טע טניואוועג טרָאד .ןעוועג םיא ייב ךיא ןיב קירוצ טייצ ַא טימ ---

 רע .טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ עטסנטלעז יד ןופ רענייא זיא רע .געט עכעל
 -וימ זַא ,טסייוװ רע .טָאג ןיימ ןופ ןוא טָאנ ןייד ןופ טביולעג ןוא טבילעג זיא
 ,רעמ סעּפע רשפא ,עטלייצעג ןענעז םישדח ענ

 טָאה רע .םינּפ ןפיוא קערש טימ טרָא ןופ ןסירעגפיוא ךיז טָאה םימחר

 | :טגערפעג ןוא ןהַאלודבַא ףיוא טלעטשעגנָא ןניוא עצרַאװש ענייז

 ?ךייר יד טימ רעדורב ןוא דניירפ ןיימ טניימ סָאװ --

 שגָאזעגוצ בָאה ךיא .היח ַא ,בייל ןיא קַאר ַא .קנַארק רעייז ןיב ךיא --

 ןיא טלמַאזעגנָא בָאה ךיא סָאװ טלעג עצנַאג סָאד זַא ,ןרַאטַאנעביא ?לאומש
 -יּפש ַא ןעיובוצפיוא ןבעגקעװַא ךיא לע ,טעברַא רערעווש ןופ ןרָאי ךס ַא
 | .ןדיי ןוא רעבַארַא רַאפ יפַאס טָאטש רעד ןיא לָאט

 ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא חַאלודבַא .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה םימחר
 : ;דייר טימ

 טגָאזעגוצ םיא בָאה ךיא ןוא רימ ןופ טגנַאלרַאפ סָאד טָאה לאומש --
 ןדייש ךיז טעוו המשנ ןיימ זיב ןטרַאװ טשינ רעבירעד לעוװ ךיא .ןָאט וצ סָאד
 ןייק חילש ַא ןקיש ךיא לעװ געט יד ןיוש רַאנ ,בייל ןטלּפירקרַאפ ןיימ ןופ
 ַאזַא רַאפ ?גיצ ןלעטשַאב ,רחוס-?גיצ םעד ,דיאַאס לַאמַאג ייב ןוא זַארַאגַאמ
 ךיז טעװ ןעמ ןוא יפַאס ןיא ץַאלּפ ַא ןבילקעגּפָא ןיוש בָאה ךיא .עדייבעג
 -ַארַא רַאפ ,טלַא ןוא גנוי רַאפ ,ךייר ןוא םערָא רַאפ לָאטיּפש ַא ןעיוב ןעמענ

 ,ןעיוב ןעמ טעוװ טייקמערָא רעטכידעג רעד ןיא .דיישרעטנוא ןָא ,ןדיי ןוא רעב
 .רעדורב ןּוא דניירפ ,הַאלודבַא ,דייר ענייד ןייז ןלָאז טשטנעבעג --
 לָאטיּפש רעד ןעוו .רַאטַאנעביא ?אומש ןופ קנַאדעג רעד זיא סע --

 ןעמוק רעהַא לאומש טעװ ,ןבעל ךָאנ לעוו ךיא ביוא ,טקידנערַאפ ןייז טעוו
 ךיוא רע טעװ ,ןבעל טשינ ןיוש לעװ ךיא וליפַא .גנוריפ יד ןעמענרעביא ןיא
 זיא סע .ךס ַא טרייל רע .ןגיוא ענייז רַאפ ארומ יד רָאנ זיא סע .ןעמוק ַאד
 סעּפע רָאנ ,ןגָאלשעג ןענעז ןגיוא ענייז רעכלעוו טימ טקַארַאטַאק ןייק טשינ
 -עגנָא םיא בָאה ךיא .ןעמָאנ ןרעווש ַא טָאה ,טײקנַארק ערעווש ַא .רענרע
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 טָאה רע רעבָא ; ליה ךיז זירַאּפ ןייק ןרָאפ לָאז רע ,טלעג ?טייב ַא ןטָאב

 :טגָאזעג טָאה רע .טכַאלעצ רעטיב ךיז

 ָאד ןוא ןגױא עניימ רַאפ רעצימע ךיז טגרָאז ,זירַאּפ ןיא ,טרָאד ---

 .ָאטינ זיא האופר ןייק רעבָא ,רעצימע ךיוא

 - .ןכיירגרעד סָאד ךיא ןעק יאוולה .הַאלודבַא ,ןוחטב ךס ַא טָאה רע ---

 וצ םרעהעגוצ טשינ ךיז טָאה רענייק .קידלמוט ןעוועג זיא זיוה-ייט ןיא

 םניואוועג ןיוש זיא ןעמ .טדערעג ןבָאה הַאלודבַא ןוא םימחר סָאװ ,דייר יד

 ןוא ,רעמינּפ ןוא ןטלַאטשעג עלַא ןיא ,רערעדנַאװ ײלרעלַא ןעז וצ ָאֹד ןעוועג

 "רַאפ זיא ,טדער ,ָאד טציז םימחר סָאװ ,טרעדנואוועג טשינ ךיז טָאה ןעמ

 .ןרעדנא םוצ םענייא ןופ רעביא ןעייג רייר עליטש ןוא טכַארט

 :טגָאזעג טָאה רע .טרָאציז ןייז ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה םימחר

 ַא ןייז ,רעניימ רעדורב ןוא דניירפ ,הַאלודבַא ,םישעמ ענייד ןלָאז --

 טשינ ןוא ןייגרעד טשינ טייוו ױזַא ןעק ץנירּפ ַא וליפַא ,ריד רַאפ גנושטנעב

 .טכיירגרעד טסָאה וד סָאװ ,ןכיירגרעד

 טרָאוװ-ףושיכ ַא יו ױזַא ,ץנירּפ טרָאװ סָאד טּפַאכעגפיױא טָאה הַאלודבַא

 טא .ןעשעג עלַאט ךָאד זיא רעדנואוו סָאד .ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ָאד טלָאװ

 טגָאז ןוא רערעייז רעקילייה ַא ,דיי ַא ,ןַאמ רעלופסינמייהעג ַאזַא טייטש

 .ןייגרעד טשינ טייוו ױזַא ןעק ץנירּפ ַא וליפַא זַא ,ןפיל ענייז ףיוא סיורא

 -נַאגרעד .ץנירּפ ַא ןרעוו וצ ןעגנַאגרעד ַאי זיא ,הַאלודנַא ,רע זַא ,סע טסייֵה

 | | .ןעו

 .בייל ןייז רעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה טײקמערַאוװ ַא

 געוו רעד .ןהַאלודבַא ןופ זיוה-ייט סָאד ןזָאלרַאפ טָאה ירַאבדימ םימחר|

 .םישעמ ןוא דייר ערעדנַא וצ ,טָאטש רעדנַא ןַא וצ טריפעג םיִא טָאָה

 לָאטיּפש ַא ןעיוב טלעטְשעג ךיז יּפַאס ןיא ןעמ טָאה םורַא טייצ ַא ןיא = |
 -עמ רער ןיא טיובעג טשינ טָאה זעמ .דיי ןוא רעבַארַא ,ךייר ןוא םערָא רַאפ

 .דלעפ ןעיירפ ַא ףיוא רָאנ ,ַאלל

 .ענ רעקידרעקיוה רעד חַאלודבַא זיא רעטעּפש םישדח עבעלטע טימ - -

 | | .ןברָאטש

 סָאד :טגָאזעג ךיז טָאה ,טזָאפעגרעביא טָאה רע סָאװ ,הָאווצ רעד ןיא

 סָאװ ,דניק םעד רַאפ ןייג לָאז הסנכה יד ןוא ןּפָא ןייז רעטייוו לָאז זיוה-ייֵט

 םנייו ןגעמרַאפ עצנַאג סָאד .זיוה ןיא םיא ייב ןעוועג טייצ קיטש ַא זיא

 "רַאפ ןעמ לָאז ,קיטרַאפ ןייז טעװ סע ןעוו .לָאטיּפש ַא ןעיובפיוא רַאפ טייֵנ

 -ַארביא אפור םענופ ןוז רעד ,רַאטַאנעביא לאומש רעטקָאד רעד זַא ,ןעגנַאל

 ןעמ .לָאטיּפש םעד טימ ןריפנָא ןוא ַאד ןצעזַאב ךיו לָאז ,יקַאס ןופ םיה
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 ריי ןוא רעבַארַא| ןשיווצ ןלייח םייב דיישרעטנוא םוש ןייק ןכַאמ טשינ ָאז

 : - ...םענעסעזעגנייא ןֹוא רערעדנַאװ ןשיווצ ,ךייר ןוא םערָא ןשיווצ

 :יירענערב-?גיצ רעד ןופ גָאט ןדעי ןעמוקעגנָא ןענעז לגיצ טימ רענעגעוו

 .-ַאמ-יוב ערעדנַא ןוא ץליהעג ןעמוקעגנ ךיוא זיא סע ,יפַאס ןייק זַארַאגַאמ ןוֿפ
 רָאטלָאד רעשיזיוצנארפ רער ןעמונרַאפ ריוא ךיז טָאה ןעיוב ןטימ .ןלַאירעט
 2 2 . .יפַאס ןִיפ

 ןוא ןרעדנואווּפָא ךיז טנעקעג טשינ ןוא טּפַאגעג ןבָאה רעבַארַא ןוא ןדיי = |
 ןכעלרעדנואוו יז רַאפ ןוא טייקסיורג ןייז רַאפ ןהַאלודבַא םעד ןעקנַאדּפָא

 ;ןהַאלודבַא ןקידרעקיוה םעד ןגעוו ךיז ןשיווצ טדערעג ןבָאה ןשטנעמ .ןַאלֿפ
 ןוא ןרָאװעג טמעשרַאפ ,ןרָאװעג טקיניײּפעג ,ןבעל רעטיב ַא טבעלעג ---

 | | !ץנירּפ ַא יוװ ןברָאטשעג
 -רעד טָאה רע סָאו ,ןכיירנרעד טשינ סָאד ןעק ץנירּפ ַא וליפַא --

 | .!טשטנעבעג ןייז .רענייב ענייז ןלָאז .טכיירג
 .ץנירּפ ַא ןגעוו יו עקַאט םיא ןגעוו ןעמ טָאה טדערעג ןוא
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 ַאללעמ רעד ןיא טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא ןעמָאנ סרַאטַאנעביא לאומש

 ,ַאקנַאלבַאסַאק טָאטש רעד ןופ

 טימ ןעמונרַאפ ןעוועג טכענ ןוא געט עצנַאג .ןייֵלַא טבעלעג טָאה רע
 ,עקנַארק ײלרעלַא ןלייה
 ןרָאװעג זיא רע .תוישעמ ײלרעלַא טלייצרעדנָא םיא ןגעוו ךיז טָאה ןעמ = |
 ןעוועג ןיא טרָאד .יירג ןעמוק טנעקעג ןעמ טָאה םיא וצ .ןעגנוזַאב ,טבילַאב
 -עג ןיוש טָאה רעקנַארק רעד ןוא ריט יד טנפעעג טָאה סָאװ ,יורפ עטלַא ןַא
 .טסולגעג רָאנ טָאה ץרַאה ןייז לפיוו רָאטקָאד םייב ןדיײרּפָארַא ךי טנעק

 ,עקנַארק ןלייה טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רע סָאװ ץוח ַא ,זיא לאומש |
 יי - ,ןיצידעמ ןגעוו רפס ַא ןביירש טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ךיוא

 יד זַא ,ייז ןוֿפ סױרַא טנעייל רע  .ווירב ןעמוקַאב רע טָאה ןהכרב ןופ
 טלַאה ןוא ךיז ןגעוו קינייװ טביירש יז .ןצנַאגניא יז טהנעלרַאפ טפַאשקנעבי

 זיא סע סָאװ ןגָאוסױרַא טשינ ריא ליוװ רע .םיא ןגעוו ןגערפ ןייא ןיא רָאנ
 רעכיז טָאה יז .ריא וצ קידנעקנעב םירוסי ןיא סיוא טייג רע טייוו יוװ ,םיא
 יז .זירַאּפ ןיא טרָאד ןטלַאהסיוא טשינ טעװ יז .טירשי ןטליואעג ַא טכַאמעג
 ןגעוו ןטכַארט וצ ארומ טָאה רע .ןענרעל ריא ןופ ןטימ ןיא ןעמוקקירוצ טעוו
 | ,בייוו ןוא ןַאמ סלַא ןדניברַאפ קירוצ ךיז ןלעוו ייז :םעד

 -עמ ןגעוו ךוב ַא ןבירשעג טעברַא רעכעלגעט ןייז ןשיווצ ןיא טָאה רע
 יו יױזַא ,טכאנ ןוא גָאט טעברַא רעד ןיא ןָאטעגניירא ןעוועג זיא רע ,ןיציד
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 רע .טעּפשרצ ןרעװ טשינ תמא ןַא ףיוא לָאז סע טַאהעג ארומ טלָאװ רע

 ןשיװצ ,ןעגנובייר ערעטיב ,עפרַאש ןרעוװ ָאד ןוא ןדיי ןוא רעבַארַא טלייה

 ןוא ךיז טלקיוִו סע .המחלמ טימ טקעמש טלעוו רעד ףיוא.דיי ןוא רעבַארַא

 | ,תעדנעל ןוא רעקלעפ ןופ רעטנָאלּפ ַא ךיז טלקיוו

 טָאה רע .ןקידנע ךיז טעװ סָאד ױזַא יו ןסיוו טלָאװעג טשינ טָאה רע |

 רע .ןעמוקקירוצ טעװ ַאקסומ ןוא ןעמוקקירוצ טעװ הכרב זַא ,טסואוועג רָאנ

 םעדכָאנ ,ןענעק טעװ רע גנַאל יו עקנַארק ןלייה טעוװ רע .דנילב ןרעוו טעוװ

 ?ףוס רעד ?ןייז טעוו סָאװ

 .ןעוועג סע זיא גָאט ַא לָאמנייא ןוא

 ,ןהכרב ןופ ווירב ַא ןטלַאהרעד רע טָאה גָאט םעד

 -יזרעווינוא ןיא ןטערטוצניירַא ךיז טיירג יז זַא ,ןבירשעג םיא טָאה יז

 .טגָאזעגסיױרַאפ לָאמַא ריא טָאה ןעמ יוװ ,ןיטַאקָאװדַא ןַא ןרעוו טעװ יז .טעט

 ךיוא טָאה יז ןוא ןגיוא ענייז ןגעו טגערפעגכָאנ קרַאטש ךיז טָאה יז

 -ַאב ַא טרָאפ םורַא םייצ רעצרוק ַא ןיא זַא ,טרעהעג טָאה יז ןַא ,ןבירשעו

 ןקנַארק ַא ןלייה ףרַאד רע .ָאקָארַאמ ןייק רעטקָאדדןניױא רעזירַאּפ רעטמיר

 .ןעפ טָאטש רעד ןיא ןַאטלוס ןופ ףיוה םעניא

 -רע זַא ,ןרעה וצ ךעלרעדנואוו ןעוועג זיא סע .טלכיימשעג טָאה לאומש

 ךיז טימַאב ןוא ריד רַאפ טגרָאז סָאװ רעוו ָאד זיא טלעוו רעד ןיא ואוו-ץענ

 .גנונעפָאה ןוא טסיירט ןבעג וצ ריד תוחוכ עלַא טימ

 ןהכרב וצ ווירב ןסיורג ַא ןביירש וצ טנווֶא טנייה טנכערעג טָאה רע

 -יוש זירַאּפ ןיא רעכיז זיא יז .תורושב עטוג ןיולב ןלייצרעד ךיוא ריא ןוא

 ץלַא טָאטש יד רעסערג סָאװ :;ןיילַא ךיז ןופ סָאד טסייוו רע .טנלע ךעלרעד

 ןופ טּפַאשננע רעד ןיא טקירדרעד טרעװ רע .שטנעמ רעד זיא רעמַאזנייא

 טימ טלגנירעגמורַא ויא רע םנה ,טײקמַאזנייא ןיא סיוא טייג רע .ןשטנעמ

 טימ טלגנירעגמורַא רעכיז זיא ,הכרב ,יז ךיוא .ןשטנעמ רעטנזיוט ,רעטנזיוט

 ,דניירפ ןקיצנייא ריא ךָאנ ,םייה רעד ךָאנ יז טקנעב ךָאד .דניירפ

 .קעװַא ןוא טגָאלקעג ,טנייוועג ,ןעמוקעג ןענעז עקנַארק

 טנווֶא טנייה טנכערעג טָאה רע .ךעלטכַאנרַאפ ןעוועג ןיוש ןיא סע
 .גנלעטשרָאפ-רעטַאעט ַא ןעז לַאטרַאוװק ןשיאעּפָארייײא םעניא ןײגוצסױרַא
 | .ערעטייה ַא גנומיטש יד ,טגיילעגפיוא ןעוועג זיא רע

 רעצרַאװש-יורג ַא ןיא טליהעג ,ןַאמ ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ריט רעד ןיא

 ןווילֶא ךעלניורב ַא ,ךיוה ןעוועג זיא רע .ןַאברוט רעסייוו ַא ּפָאק ןפיוא ,עיַאבַא

 | ,עטציּפשעגנָא ,עצרַאװש ,ךעליירפ ןגיוא יד ,םינּפ
 ,.רָאטלָאד םעד טימ טסירגַאב ךיז טָאה רע

 .שיט ןבעל לוטש רעד ףיוא ןצעזוצ ךיז ןטעבעג םיא טָאה לאומש
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 / .ןלאומש טקוקעגנַא ףרַאש טָאה רע .טצעזעגוצ ךיז טָאה רעכַארַא רעד

 .ןעמָאנ םעד ךיוא ןוא לי רע סָאװ טגערפעג םיא טָאה רָאטקָאד רעד
 לטעטש ןופ ןדנילב םעד דיזַאי ןופ ןוז רעד ,דעמכַא זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 ,יפַאס

 טָאה לאומש .טײקרַאטש טימ ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענעז רעטרעוו יד
 רע .רעטיצ ַא ךרודַא םיא זיא בייל םעניא ןוא טרָאװ סעדעי טּפַאכעגפױא
 .ןַאמנגנוי ןשיבַארַא םעד ףרַאש טקוקעגנָא ,ּפָאק םעד ןביוהענפיוא טָאה

 .טרָא-טרובעג ןיימ זיא סָאד ,יפַאס ---

 רעד ,רעטָאפ רעייא .לאומש רָאטקָאד ,טוג רעייז ךייא קנעדענ ךיא ---
 ןיב ךיא ןעוו ,טיוט ןופ טעװעטַארעג לָאמ ךס ַא ךימ טָאה ,םיהַארביא אפור
 -רעד ךייא ןעמוקעג ךיא ןיב ,רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,רעטציא .דניק ַא ןעוועג
 .ןדרָאמ

 ,ךעלטייד ןוא ךיוה גונעג ,קיאור טגָאזעגסױרַא רעטרעוו יד טָאה דעמכַא

 .טליצ דניירפ רעטלַא ןיימ ןיהואוו סייוו ךיא ---

 !רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,דניירפ ןייק טשינ ןענעז רימ ---

 -נייק ,ןרעוו ןסירעגרעביא טשינ לָאמנייק ןעק טפַאשטניירפ עתמא --
 ,טשינ לָאמ

 ריא ליוװ ךיא .דייר עטוג טימ ןעמעננייא טשינ ךימ ךייא טעב ךיא ---
 ןייז ריא טעוװ םורַא טונימ ןצפופ ןיא .טפרַאד ריא סָאװ ץלַא ןטיירגוצ טלָאז
 | ,טיומ

 -עמ ןטציּפשרַאפ ןגנַאל ַא ןעמונעגסיױרַא שַאט-םעזוב ַא ןופ טָאה דעמכַא
 שיט ןפיוא טגײלעגקעװַא ןוא רעבליז יו ןקידלניּפש ַא ,ןקיצנַאלג ַא ,רעס
 ,רעסעמ ןפיוא טגײלעגקעװַא ךיז טָאה טנַאה ןייז ןוא ,ךיז ןבעל טרַאח
 -ניפ ענייש ,רעגניפ עננַאל טימ עטרַאה א -- טנַאה ַא ןעזעג טָאה ?אומש
 ,טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ ַא ףיוא ןליּפש טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ,רעֶו

 -רָאג בָאה ךיא טונימ ןצפופ ןטרַאװ דניירפ ןיימ ףרַאד סָאװרַאפ ---
 .טיירג לָאמעלַא ןייז ףרַאד שטנעמ ַא .טיוט ןיימ רַאפ ןטיירגוצוצ סָאװ טשינ
 -עג ןוא ןעמרָאפ עלַא ןיא טסַאג וצ טמוק ןוא ,טכירעגמוא טמוק טיוט רעד
 .ןטלַאטש

 !דייר זיולב ---

 .רעדורב ןוא דניירפ ןיימ ,תמא רעלופ רעזדנוא זיא סָאד ---

 .ןָאט וצ סָאװ טשינ סייוו ןוא ךיז ךיא לקַאװ םישדח עכעלטע ןיוש ---
 ןיא רע ,טױט ןופ טעװעטַארעג ךימ טָאה רעטָאפ רעייא זַא ,תמא זיא סע
 עלַא טימ טציטשעג ןוא ןפלָאהעג םיא ,ןעוועג דניירפ רעטסעב סרעטָאפ ןיימ
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 !ןעגנערבמוא ךייא לָאז ךיא ידכ ,ןייז טפרַאדעג ױזַא טָאה סע רעבָא ,תוחוכ

 ךיא .ליצ ןיא טשינ לָאמנייק טלעפרַאפ ןוא ףדַאש רעייז זיא רעסעמ ןיימ
 ,דגַאי ףיוא טעדרָאמרעד ךיא בָאה תויח רועיש ַא ןָא .ןצרַאה םעניא טוג ףערט

 םעניא סקיה ןיימ טימ טשינ ןוא רעסעמ ןיימ טימ טלעפרַאפ טשינ לָאמניײק

 .ליצ

 ץעיעג סָאד .ןבעל ןטימ ןלָאצַאב ךיוא טעוװ דעמכַא דניירפ ןיימ ---

 -עג סָאד --- רעטעררַאפ ַא ,אנוש ַא טסעגרהרעד וד יצ .ץעזעג ךָאד טביילב
 ' | .טלָאצַאב סָאװ טנַאה א ָאד זיא סע ןוא טלָאצַאב ץעג

 -עג ויא יז .ןַאקסומ ןעמונעגוצ רימ ייב טָאה ריא .טשינ טרַא ךימ ---

 טימ סָאד ןשַאווּפָא רָאנ ןעק ךיא .ןטלָאשרַאפ ןוא ןריואוושַאב ,עניימ ןעוו

 | | .טולב

 -ענפיוא טָאה ?אופש .דעסעמ סָאד טקירדרַאפ רעטסעפ טָאה דעמכַא

 ַא ןכָארבעגסױא ךָאד זיא םיא בילוצ ,סַאּפש ןייק טשינ טניימ רע .טרעדיוש

 ףרַאד ןעמ .סנבעל ייווצ טדנעלרַאפ ןוא זיוה סדיאַאס לַאמַאנ ןיא הפירש

 רשפא ,ךיוה עבלעז יד .םיא טימ ךיז ןטסעמרַאפ רָאנ רשפא ,ןָאט סעּפע

 רענניא רָאי ןעצ טיס יו רעמ זיא רענעי ,ןיינ ?טיײקרַאטש עבלעז יד ךיוא

 .דייר טימ לָאמַא ךָאנ טוװאורּפעג טָאה רע .ךעלנעממוא זיא סע .םיא ןופ

 - | .טייצ ןעניוועג רשפא

 .רימ וצ ןעמיקעג ויא יז ,ריד ןופ ןַאקסומ ןעמונעגוצ טשינ בָאה ךיא --|

 -קע סע ןַא וליפַא טסואוועג טשינ בָאה ךיא .טנכערַאב ןעוועג טשינ זיא סע

 ןוא ןַאקסוס וצ קירוצ יינ רעסעב .טלעוו רעד ףיוא דעמכַא ןַא טריטסיז

 בָאה ךיא .ןבעל ןצנַאג ןפיוא דניירפ ןביילברַאפ ןענעק רימ .רימ ןיא סעגרַאֿפ

 ןַאקסומ } לעוו ךיא ,סע טסייוו ַאקסומ ,רעטציא זירַאּפ ןיא זיא יז ,עטבילעג ַא

 | | .ןעז טשינ לָאמנייק רעמ

 ןרעדנַא ןייק ןרירנא טשינ טעוװ יז זַא ,ןריואוושַאב ךיז טָאה ַאקס;מ --

 ,טבעל ריא יװ גנַאל ױזַא .יז זיא ַאזַא .קילייה העובש ריא טלַאה יז .ןַאמ

 ,.ךייא וצ ןרעהעג ץלַא ַאקסומ טעװ ,?אומש רָאטקָאד

 טעוו טיוט ןיימ ךָאנ ךיוא .רעדורב ןוא דניירפ ןיימ ,העוט ךיז טסיב --

 טייקכעלגעמ ַא וטסָאה רעטציא .רעגרע ליפ ןייז טעוו סע .רימ ןרעהעג יז
 יז ?לעוו ךיא ,יירפ זיא יז זַא ,ןרעלקרעד ריא ןוא ןַאקסומ טימ ןדיירוצרעביא
 ?עוװ .ךיא ,ןפלעה טשינרָאג ןיוש טעוװו ,טיוט ןייז ךיא לעוװ םיוק ,ןעז טשינ
 | - .טיוט ריא זיב קנעדנָא ןיא קילייה ןייז ריא ייב

 ;ןדייר ןעמונעג רעדיוו םעדכָאנ ,טכַארטרַאפ עגר ַא ךיז טָאה גנוי רעד
 ןיימ .ןטונימ זיולב ךָאנ טָאה ריא .רָאטקָאד ,ןייז טוג טשינ טעוו םע --

 -ילַאב טשינ לָאמנייק ךייא טלָאװ ךיא .טרַאװ ץרַאה ןיימ ,טרַאװ רעסעמ
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 ,-פױרַא ךיז טָאה ריא .ץראדךרד ןטסערג םעד ךייא וצ ליפ ךיא ,וליפַא טקיד

 -י .טייקסיורג ,דוֿבכ ,טייקטנרעלעג ןופ רעטייל ןפיוא טעּפַארדעג

 -  :טקַאהעגרעביא םיא טָאה לאומש

 "וירש ַא ,רעגניז ַא ,טעָאּפ ַא טזיב דעמכַא ,וד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ---

 | .רעב

 | .ָאי ===

 .-עק טנעה ענייד | .קידלושמוא א ןייר טנעה ענייד טלַאה רעבירעד ---

 : יי !םישעמ עסיורג ןכיירגרעד ןענ

 | | | .טשינ ןעק ךיא ---

 -- .רעיורט ,ןייּפ ,קערש :טנערבעג טָאה ןלאומש ןיא ץלַא

 טָאה ץיּפש רעד .ןיירַא טנַאה ןיא רעסעמ סָאד ןעמונעג טָאה גנוי רעד

 : ,קידיינש ןוא ףרַאש ,רעבליז רעטלַאק יו טצנַאלגעג

 ןגיוא יד ,ךיילב ןעוועג ןענעז ןפיפ ענייז .טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע

 .טקוקעג טָאה רע .ןרָאצ ,רעיורט ,תונמחר ,תורכיש ןופ לּפענ טימ ןסָאגרַאפ

 -קַאו יד ןעועג טָאה לאימש .גנערטש ןוא גנַאל רַאטַאנעביא רָאטקָאד ףיוא

 רעיורט ןייז ,תונמחר ןייז ,טייקטרידיצעד-טשינ ןייז ,ןדעמכַא ןופ ןשינעל

 סרָאטקָאד םעד טָאה -- ,ןשטנעמ ַא ןענעגרה טשינ טעוװ רע .רעצ ןייז ןוא

 ַא ,רעטכיד ַא ֹויא רע .ףיורעד טיאעפ זיא דעמכַא טשינ -- ,טרעמַאהעג חומ

 ןייז טעװעטַארעג טָאה םיהַארביא אפור רעד יו טוג טקנעדעג רע .רעגניז

 .ןופ לטסטנזיוט ַא ,עגר עקיצנייא-ןייא .ןקָארשעג ךיז ?אומש טָאה ךָאד .ןבעל

 .,םיא טעוװ רע ןיא ןָאט ; לקַאװ ַא ַא ךיז טעוו ןדעמכַא ייב חומ רעד ןוא ענד ַא

 | .ןדרָאמרעד ָאי ,ןלאומש

 'ףיוא תונמחר ַא רימ זיא סע .לאומש רָאטקָאד ,ביל ךייא בָאה ךיא ---

 -עטלָאשרַאפ רעד ףיוא ןייז טשינ רעבָא ןענעק עדייב רימ .ןבעל ןגנוי רעייא

 ןרעטשעצ ךיז ןלעוו תומשנ ערעזדנוא .ןעמַאזוצ ןייז טשינ ןענעק ,טלעוו רענ

 ...ןרעדנַא םעד סנייא

 .,לוכ טרירעג ַא טימ טגָאזעג לאומש טָאה --- ?ןאקסומ בילוצ ץלַא ---

 ?יורפ א בילוצ --

 ןיא טלַאטשעג ריא ךיא גָארט ןרָאי ליפ ןיוש .ביל יז בָאה ךיא --

 'ןופ ,טָאג ןופ רימ רַאפ טמיטשַאב ,עניימ יא יז .טצירקעגנייא ןבעל ןיימ

 סייוו ךיא ,.ןטלַאטשעג ייווצ רשפא ןוא תומשנ ייווצ טָאה יז .?רוג ןופ ווייס

 .רעטציא ךייא לעוו ךיא סָאװ םעד רַאפ ןבעל ןיימ טימ ןלָאצַאב לעװ ךיא

 .געווסיוא רעדנַא ןייק ָאטשינ רעבָא זיא סע דרַאמרעד

 .עקיצנַאלג סָאד .ןעלצרָאװ-רָאה יד זיִּב .טרעדיושעגפיוא טָאה ?אומש
 .רָאט רע זַא ,טסזאוועג טָאה רע .ןניוא ענייז רַאפ טגיוועג ךיז טָאה רעסעמ
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 םעיצַאניצולַאה רעביא טבעל גנוי רעד .טונימ עקירעביא ןייק ןריפרַאפ טשינ

 ןעק עגר רעקיצנייא-ןייא ןיא .חצוד ַא ןופ סעּפע ןוא סקידחליפת ,ןרָאצ ןוא

 .ףוס רער ןייז טעװ סע ןוא ןגעוורעביא חצור רעד

 רעװ :טנורגּפָא ןייא ייב ןענַאטשעג ןענעז עדייב .ןגיוושעג ןבָאה עדייב

 | ?ןבעל ןביילב טעוװ

 זיא ןלאומש ייב חומ רעד .טפירטעגסיוא רעדיזו ןבָאה סעגר עכעלטע

 ןדעמכַא ייב חומ רעד .ןעשעג טשינ טעוװ סנ ןייק .קערש ןופ ּפמעט ןרָאװעג

 םיוט רעד .ןכערבסיוא סע טעוװ דלַאב .זייב ןּוא קידרעביפ ָאי דָארג טעברַא

 סעגר ןייק וליפַא ןלעוו סע .טרעיול ןוא ?קניוו ַא ןיא ץעגרע ָאד ןיוש טייטש

 ..ןפױלּפָא טשינ

 "רעד ךיז טעװ ּהכרב ביוא טסייוו רעוו ?טיוט ןייז ןופ ןסיוו טעוו רעוו

 ליפ ױזַא .ַאקסומ רעניילק רעד בילוצ ןברק ַא ןלַאפעג זיא רע זַא ,ןסיוו

 רקעג זיא טָא ןוא ,ןטײקנַארק ײלרעלַא ןופ ,טיוט ןופ טעװעטַארעג ןשטנעמ

 .טכירעגמוא ןוא גנילצולּפ ױזַא ,ףוס רעד ןעמ

 .סעגר עכעלטע רעדיוו

 םעד טימ טנַאה יד טקערטשעגסיוא ,ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז .טָאה גנוי רעד

 ַא ןעוועג עגר רעד ןיא יא ןטימ ןיא שיט רעד .טייז סלאומש וצ רעסעמ

 -עג טשינ טָאה רע .קירוצ ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ?אומש .גנורעטש

 .ןָאט טשינ סָאד טעװ דעמכַא זַא ,טּפָאהעג ץלַא ךָאנ טָאה רע .ןעיירש טלָאװ

 ַא טנַאװ רעד ייב .טנַאװ ַא וצ טריפעג םיא טָאה קירוצ ףיוא ףרָאװ רעד

 יעדנַארעװ ַא טַאהעג טָאה ןוא ,ןפֶא ןעוועג זיא רעטצנעפ סָאד ,רעטצנעפ

 .םעװעטַארעג ןייז ןעק רע ןוא גנורּפש רעקיצנייאדןייא

 "עג טָאה רע .רעיורט ןוא החיצר ןופ טרוכישרַאפ ןעוועג זיא דעמכַא

 יַאניצולַאה ,תורכיש ,טייקיריג ןייז ןיא .ןלאומש וצ טירש ןקיטסַאה ַא טכַאמ

 רָאנ ,רעטצנעפ ענעפָא סָאד ןעזעג טשינ רע טָאה ,טסול-דרָאמ ,קערש ,עיצ

 .טלַאטשעג סלאומש ןעזענ

 ץיּפש םענרעבליז םעד טימ טגיוועג ךיז טָאה רעסעמ עקיצנַאלג סָאד

 .םינּפ סלאומש וצ

 יֵנָא ךיז טָאה רע .רעטצנעפ םענעפָא םעד ןיא ןלַאפעגניירַא זיא לאומש

 -רעסיוא ןַא טימ ןוא עדנַארעװ רעד ןופ גנַאטש רענרעזייא ןַא ןיא טּפַאכעג

 ןייז טּפעלשעגסױרַא גנַאטש םייב טנַאה יד טָאה ,טייקלענש רעכעלנייוועג

 "צנעפ םוצ וצ קיטסַאה זיא דעמכַא .סיורַא עדנַארעװ רעד ףיוא רעּפרעק ןצנַאנ

 "עג זיא סע רעבָא ,רעסעמ סָאד ןוא טנַאה רעטקערטשעגסיוא רעד טימ רעט
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 זיא לאומש .טירט ןייא ןופ סיורג יד חטש ַא ןוא סעגר ייווצ ןיא טעּפשדוצ ןעוו
 | .ןירַא ףיוה םעניא סױרַא קיטסַאה

 טַאהעג ארומ טָאה רע .רעטצנעפ ןופ ןניוצעגקירוצ ךיז טָאה דעמכַא

 רע .שַאט-םעזוב רעד ןיא ןטלַאהַאב רעסעמ סָאד טָאה רע .ןלאומש ןגָאױצכַאנ

 ַא טימ טָאה רע .המשנ ןוא בייל ןיא טרעביושעצ ,טלסיירטעצ ןעוועג זיא

 ןכָארבעצ .שיט סרָאטקָאד ןופ ץלַא ןפרָאװעגּפָארַא געװַאב-טנַאה ןקיטסַאה

 טימ טעברַאעג טָאה רע .רעכיב ןוא ןריּפַאּפ עכעלטע ןסירעצ ,םילכ עכעלטע
 | .קערש ןוא רעביפ ,טייקלענש רעקידארומ ַא

 ּפָאל םעד טקעטשעגניירַא טָאה יורפ עטלַא ןַא ,טנפעעג ךיז טָאה ריט יד
 שירַאהעג ַא טכַאמעג טָאה יז .טוט ןױשרַאּפ רעד סָאוװ ןברוח םעד ןעזעג ןוא
 סױרַא חור ַא יו ןוא ריט רעד ךרוד ןסירעגכרוד ךיז טָאה דעמכַא .דלַאוועג
 .ןסיורד ןיא



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװצנואריפ

 ןנאו'ניו

 "יוועג ַא טימ ןּוא ךעלעמַאּפ זירַאּפ ןיא זיא רַאטַאנעכיאזַאנַאמַא הכרב

 .לּפַאטש וצ לּפַאטש ןופ ןגיטשעג טייקרעכיז רעס

 ןרידוטש וצ טעטיזרעווינוא םעניא ןטערטוצניירַא טיירגעג ךיז טָאה יז

 ,קיטסירוי
| 

 ,טרידוטש ,טנרעלעג ,ךיז רעביא טעברַאעג רעווש רעייז טָאה יז םנה

 רעייז ןוא טנעקעג טָאה יז לפיוו ףיוא ןסיוו טּפַאזעגנייא ,רעכיב טנעיילעג

 טסעג רעקילדנעצ קידנענידַאב ,ןַארָאטסער םעניא שיזיפ טעברַאעג רעווש

 ,ןעלכיימש ,סיפ יד ףיוא ןייטש ,ןפיול סייררעביא ןָא העש ריפ .,גָאט ןדעי

 עניימעג ,דייר עיור ,ןטנעמילּפמָאק ןופ ,טייקכעלטניירפ ןופ דייר ןרעהסיוא

 עקידנעילַאװכ עריא ,בייל םענייש ריא ןגעוו ןשינערעהוצנָא עטרעפעפעג טימ

 ,ןטכייל ןוא ןעילג ,רָאפסַאפ יו ןענעז סָאװ ,ןגיוא עקידנענערב עריא ,רָאה

 ,ןעיירעלדיז לָאמלייט ,טייקזייב ןופ דייר ןוא ,ןירַא ץרַאה ןיא םענעי ןעירב

 רצ טוג טשינ זיא ןסע סָאד סָאװ ,לכאמ ַא טימ ךיז טקיטעּפשרַאפ יז סָאװ

 -עג סָאד טשינ יז טגנערב ָאד ;טכַאקעגרעביא זיא טכירעג סָאד ןוא טיירגעג

 ..גנַאל וצ סע טרעיוד ָאד ןוא זייּפש ןקירעה

 ןדעי רעפייר ןרָאװעג ,ןעזסיוא ןשיזיפ ריא ןיא טילבעג יז טָאה ךָאד

 ,רעטרַאצ -- לכיימש רעד ,םינּפ ןופ םירבא יד ןיא רעשיאיורפ ,רעלופ ,גָאמ

 ,עלופ ןטפיה יד .שירעפורסיורַא טייצ רעכלעז רעד ןיא ןוא רעקידתועינצ

 .טבעושעג ןוא קידנעייג טגיוועג ךיז טָאה רעּפרעק רעד ,עטקידנורעגסיוא

 ,טזיּפשעגכרוד יז ןבָאה ,ןַארָאטסער ןטנַאנעלע םעד ןיא רענעמ ןופ ןגיוא

 .טָאבנַא ןוא טייקיריג טימ ,ןקילב עקידהוואת טימ ןעמונעגכרוד

 ריא זיא טלעוו יד ץוח ַא ןוא טלעוו רענענייא ריא ןיא טבעלעג טָאה יז

 רַאב ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענעז ןליפעג ,ןעקנַארעג עריא ,ןעגנַאגעגנָא טשינרָאג
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 -עגּפָא ןיוש זיא טייצ קיטש ַא .רַאטַאנעביא לאומש טימ ,טרָאד טימ טפעה
 ןייק ןטימעגסיוא טשינ טָאה יז רעבָא ,ָאקָארַאמ טזָאלרַאפ טָאה יז טניז ןפָאל
 יז טכַאנ רעדָא ,גָאט ןייא ןייק ןטימעגסיוא טשינ ריא טָאה סע ןוא נָאט ןייא
 י .םענעי טימ קנַאדענ ןיא ןייז ןוא ןטכַארט טשינ לָאז

 יז ןטייקירעוװש לפיוו טסייוו רעוו ?ףױרַא-גרַאב ןעוועג זיא סע ביוא
 ביוא טסייוו רעוו .לּפַאטש ןטשרע םוצ ןייגרעד םייב ןכַאמוצכרוד ךָאנ טָאה
 ערעווש יד ,רעצ ןוא ןייּפ רעד ,ןעגנואימַאב עלַא יד טרעוו עקַאט ןענעז םע
 | ?טפַאשקנעב עקידנעקירד יד ןוא םעברַא

 -ַאל םענופ ?סעג ַא ןיא ץענרע ,לרעמיצ ַא ןיא ןיילַא טניואזועג טָאה יז
 -וצ .עטנַאקַאב ןוא דניירפ קינייוװ רעייז טַאהעג טָאה יז .לַאטרַאװק ןשינייט
 ךעלדיימ ןוא םירוחב ,ןטנעדוטס ךיוא ,טַאהעג ָאי יז טָאה עטנַאקַאב עקילעפ
 .שימייה ןליפ וצ ךיז טימַאב ןוא טדערעג ייז טימ ,פסענ ןבלעז םענוּב

 -עּפָארייא ןרָאװעג יז זיא; ֹוירַאּפ ןיא ןעוועג זיא יז סָאװ טייצ רעד ןיא =
 ריא וצ טסַאּפעג טוג ןבָאה סָאװ ,ןרעינַאמ ליפ ךיז טנרעלעגסיוא ,רעשיא
 - ,ןעזסיוא

 -ליװ יד ,ַאנַאמַא הכרב יד ןעוועג טשינ טייוו ןיוש זיא ַאנַאמַא סינרעב
 ןיוש זיא יז .ָאקַארַאמ ןופ זַארַאגַאמ ?טעטש םעד ןופ לדיימ סָאד ,גיצ עד
 י .טייוו-ןטלעוו קעװַא ןוא ןטרָאד ןופ ןסקַאװעגסױרַא

 יא

 ,רעמוז ַא ןופ ףוס רעד ןעוועג זיא סע

 -עגנָא .ןייש ךעלנייוועגרעסיוא ןוא שילָאכנַאלעמ ןעזעגסיוא טָאה זירַאּפ
 -סברַאה בייהנֶא טקעמשעג טָאה טפול יד .דיירפ ןיא ןוא רעיורט ןיא טדיילק
 ןעוועג ןענעז ןשטנעמ יד ךיוא .תוריּפ עטפיירעגסיוא ןוא ןעלדנַאמ טימ קיט
 -עליירפ ,עיגרענע טימ לופ ערעדנַא ןוא ,עטמולחרַאפ ,עטורעגסיוא --- ליימ
 -בעלעג ןוא רעדניק טימ לופ ןעוועג ןענעז ןקרַאּפ יד .עטרעמוארַאפ ןוא עב
 -עז רעדנעל עטייוו ןופ .עקידנבָאהליואוו ןוא עמַאזנייא ןשטנעמ טימ ,סרעמ
 טימ ןריימ ןוא ןעגנוי ,ןטנעדוטס ןעמוקעגנָא טשרע רעדָא ,ןעמוקענקירוצ ןענ
 | - / .םיגחנמ ןוא רעגייטש ןדמערפ ,למוט ,ךַארּפש

 יד ןיא טָאה יז .טעטיזרעווינוא םעניא ןטָארטעגניירַא זיא ַאנַאמַא הכרב
 ןופ שזַאגַאב ןסיורג ַא טַאהעג טָאה יז .טנרעלעג ליפ רעייז טייצ רָאי ייווצ

 .ןענרעל ךיז ןיילא ןופ טייצ ַא ,עלוש רָאי עכעלטע ,טכַארבעגטימ ָאקָארַאכ
 יר טנפעעג ריא רַאפ טָאה סָאװ ,?כה-ךס רעד ןעוועג זיא ןעמַאזוצ ץיִלַא .סָאד
 סָאװ ,טעּפמיא ןַא ןופ טּפַאכרַאפ ןעוועג זיא יז .טעטיזרעווינוא ןופ ןרעיוט
 ,רענייטש ןוא ןזלעפ ,גרעב ןוא ןרעיומ ןרעדיילשמוא ןעכ



 יקסװָאנטזולר הטמ 28

 ןַארָאטסער םעניא .ךיז רַאפ טונימ עקירעביא ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז -

 .טייקבעלביל ,טיײקבעלטקניּפ ,טייקבעלרע ריא רַאפ טַאהעג ביל יז ןעמ טָאה

 ןײלַא רָאנ טעװ יז גנַאל יו ןטלַאה וצ יז טיירג ןעוועג זיא סָאבעלַאב רעד

 ?עכעה ַא לָאמ סעדעי ןבעגענ ,ריא רַאפ טגרָאזעג רעייז ךיז טָאה רע .ןלעוו

 -ַאסַאק ןיא טרָאד' דניירפ ריא ןופ טרעה יז סָאװ ,ךיז טגערפעגסיוא ,גנור

 דטע טגיײלעגקעװַא ךָאוו עדעי .סָאנעלַאב םייב טלעג טלמַאזעג טָאה יז

 .טלעג עמוס ַא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .קנַארפ עכעל

 "מירַאב ַא --- רעדנואוו ןָאטּפױא יז ןעק רעטציא .ךעלקילג ןעוועג זיא הכרב

 םטעוװ ץלַא .תואצוה יד ןקעד טעװ יז .ָאקָארַאמ ןיא ןרָאפ לָאז גרוריכ רעט

 8 | יי .  .טכירעגמוא ןעמוק

 םעניא ןעמוקעג זיא יז ןעוו ,גָאט ַא לָאמנייא זַא ,ױזַא זיא ןלַאפעגסיױא

 רָאטסער ריא ןָאטעגנָא ,רעדיילק יד ןָאטעגרעביא ,טעברַא רעד וצ ןַארָאטסער

 -עג טָאה יז .ּפָאק ןפיוא לקיּפישט-ןציּפש ןסייוו םעד טימ ,םרָאפינואדןַאר

 ןטוג ריא ןופ טלטיורעג ןיילַא ךיז טָאה יז .לגיּפש םעניא קילב ַא טּפַאכ

 רעד ,ןעלקניפ ןגיוא יד .;עטױר ,עטילבעצ ,עלופ ןענעז ןקַאב יד :ןעזסייא

 ןיא טכַארברַאפ טנייה יז טָאה גָאט ןצנַאג ַא .טרַאצ ןוא סייוו זיא ןרעטש

 ןוא יינ ױזַא זיא ץלַא .סעיצקעל ןוא סעיצקעל טרעהעג ,טעטיזרעווינוא

 .ןסיװ ןוא המכח ,טנַאסערעטניא ,גנערטש

 ,לרעמיצ םעניא ןעמוקעגניירַא זיא ,רעינָאברַאק עיסעמ ,סָאבעלַאב רעד

 -עג ןעוועג ןיוש ןענעז ךעלדיימ יד .ןָאטעגרעביא ךיז ןבָאה ךעלדיימ יד ואוו

 ןגיױא יד ףיוא ןלירב יד טימ ,ןַאמ רעקירעילטימ רעד זַא ,םעד וצ טניואוו

 ןבייה ייז רעדייא|עיצקעּפסניא ןַא ףיוא ןזיײװַאב ךיז לָאז ,םינּפ ןקיטומטוג ןוא

 -בלַאה ןענעז יז ןעוו ,לָאמ םעדעי ןוא ,ןהעש טכַאנרַאפ יד ןיא טעברַא יד ןָא

 ןעמוקעגניירַא רעבָא רע זיא רעטציא .ןרעדנַא םוצ דיילק ןייא ןופ ,טעקַאנ

 -טניירפ ,קיטומטוג ,טלכיימשעצ --- םיִנּפ סָאד ,ענימ רעלופסינמייהעג ַא טיט

 .ךעלדיימ יד ןופ רעבייל עטליהרַאפ ץנַאנ טשינ יד ףיוא טקוקעג טשינ .ךעל

 ןעינק יד ָאד ,םערָא ןַא ָאד ,םעזוב ַא ָאד ,ןקַאנ ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ָאד

 - ףָאטעג ףור ַא טָאה רע .וצפורַא

 | !סינרעב לעזַאומעדַאמ ---

 עסייוו סָאר ,םרָאפינוא םעד טכַאמעגכיילג ךיז ףיוא םיוק טָאה .הכרבכ

 טָאה סע .רָאה עצרַאוװש םי ןקידנעילַאװכ םעד ףיוא קיּפישט םעד ןוא דיילק

 "נָא רעצרַאװש א ןייז ןעק ,חרושב ַא סעּפע :ןצרַאה ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא ריא

 -יימש ,ריא טימ ךעלטניירפ ךיז טסירגַאב רע .ןטלעז ךָאד יז טפור רע .גָאז

 טריפ רע .ךייר רעייז ןוא רענרַאק ַא רעייז זיא רע .קיטיידייזוצ ױזַא טלכ
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 ןוא .גנונעכערסיוא טימ ,טייקבעלטקניּפ ןוא טייקגנערטש טימ טפעשעג סָאד
 עמ סָאװ לָאז טפעשעג םעד ןופ ןעמָאנ רעד זָא ,ךיז טימַאב רע ,טייקטיירב
 .טיילסטפעשעג ,ןטַארקַאטסירַא ,טײללדַא רעמ סָאװ ;טָאטש ןיא טנַאקַאב ןייז
 דוצ יבַא ,ןטסעב ןוא ןטסנעש ןּופ טשינ טעװעלַאשז רע .ןעמוקנָא ַאד .ןלָאז
 טימ עקַאט ןלָאצַאב ,טסעג יד ןֹוא ,טסעג עקידנבָאהליואוו ענייז ןלעטשוצנדירפ
 ,סיוא-ךָאוו ,ןייא-ךָאוו ,רדסכ ןעמוק ןוא טשינ ךיז ןעגניד ,טנַאה רעלופ רעד
 -לֵא ,עשירעדנעוושרַאפ ,עכייר ,רענעמ עמַאזנייא סנטסניימ ןענעז טסעג יד
 -עג אי יז ןבָאה רשפא רעדָא ,רעבייוו ןָא ,ט טייל ערעטלע רעדָא ,םירוחב עט
 | ?טסייוו רעוו ,גָאטליױאוו ןיא ןטנוװַא יד ןעגנערברַאפ ןוא עטביל

 סעדעי .ןהכרב וצ טלכיימשעג לָאמ ךס ַא טָאה רעינָאבױַאק עיסעמ רעד
 רע ,קילג ןוא גָאװצ טימ ,עלכעלעמַאּפ ,עליטש ,קינַאה יו ךעלעדייר לָאמ
 .ןרעטַאעט ,ןטרעצנאק וצ ןעמענסױרַא יז טעװ רע ,תונתמ ןפיוק ריא טעװ
 ...טעוו רע ,ןבולק-טכַאנ

 קרַאטש ךיז ,טגָאזעג יח טָאה --- !רעִינַאברַאק עיסעמ ,ךיא ןיב טָא ---
 .קידנעלטיור

| 
 -ווצ א סיוא .טיירּפש ַא = ןבעגעג ,ללניוו א ַא ןיא ןעמונעגקעוַא יז טָאה רע

 | :לוק ךעלרעייפ ַא טימ טגָאזעג ןוא גנוט
 | /  ןעז טָא ?סעיינ יד טנייה טנעיילעג רשפא טסָאה--|

 .טקיטעזעג) .ךיז .טָאה יז .ןעזעג טשינ גנוטייצ .ןייק טנייה טָאה הכרב
 :םעד ףיוא טקוקעג קירעגיינ יז טָאה רעטציא ,רעכיבד ןרעל ןוא רעכיב טימ
 | ;טנעיילעג טאה יז .ןזיוועגנָא טָאה סָאבעלַאב רעד סָאװ ,םולָאק

 -ןגיוא .רעטמירַאב רעד ָאקָארַאמ ןייק טרָאפ םורַא געט עכעלטע ןיאא
 רעד .ןַיא ןַאטלוס ןופ ץַאלַאּפ םעניא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןיא רע ...רָאטקָאד
 רעטמירַאב רעד .סניסעצנירּפ יד ןופ ענייא ןופ ןגיוא יד ןלייה וצ זעפ טָאטש
 טמיווש רע .טלעוװ רעד ןִיא טנייה עטלייצעג יד .ןופ רענייא זיא רעטקָאד
 יי ."ָאטסירק-עטנַאמ, ףיש רעד טימ יעסרַאמ ןופ ּפֶא

 :טונימ רעטשרע רעד ,ןיא טָאה יז .טרעווילגרַאפ יו ןבילבעג ןיא הכרב
 ןיוש ךָאד יז טרַאװ םעד ףיוא .גנושַאררעביא סיורג רַאפ ןדייר טנעקעג טשינ
 | ...טכירעגמוא קילג סָאד ןעמוקעג ויא רעטציא .טייצ רָאי ייווצ דלַאב

 .זָאטסער םעד ףיוא ןוא גנוטייצ רעד ןיא תורוש יד ףיוא טקוקעג טָאה יז
 ףאלמ ַא ןיא ןרָאװעג .טלדנַאװראפ .טונימ רעד .ןיא זיא רע .רעמיטנגייאדןַאר
 ּפַאכ ַא טָאה יז .ןלאומש .רַאפ .,רִוא רַאֿפ טקושעגוצ םיא טָאה טָאג .ףליה ןופ
 -ניוא .טנעיילעגרעביא .לָאמַאכָאנ  ןוא טנעה סמענעי ןופ גנוטייצ יד ןָאטעג
 ןיוש טאה יז .רָאטקָאד  ןטמירַאב-טלעװ םעד ןופ ןעמָאנ םעד .ךיז טצירקעג
 .העבָא ,םענייז .םערדַא .םעד טסואוועג ,ןעמָאנ םעד טרעהעג לָאמ רעטרעדנוה
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 לָאז דע ןייז ךעלגעמ ןעק סע זַא ,ןטכַארט וִצ וליפַא טגַאװענ טשינ טָאה יז

 דעג ןרעוו טעװ לאומש .טרַאװרעד ךיז יז טָאה טָא ןוא ,ָאקָארַאמ ןייק ןעמוק

 ןלעוו ייז .םיא וצ ןרָאפקירוצ טעװ יז רעדָא ,ןעמוקרעהַא ָאד טעוװ רע .טנוז

 טעוו ַאקסומ בוא ,טעּפשױצ ןייז טשינ רָאנ טעװ סע ביוא ,ןבָאה הנותה

 טשינ גנַאל ןיוש טָאה יז .קיבייא ףיוא טרָא ריא ןעמונרַאפ ןיוש ןבָאה טשינ

 .ריא ןופ טרעהענ
| | 

 .טניוו:םערוטש ַא יו חומ ןיא טגָאיעג ןבָאה ןעקנַאדעג יד |

 טעװ רשפא ,ָארויב סרָאטקָאד ןיא ןפורנֶא לעװ ךיא ,רימ טביוֿפרעד ---

 ךיא .טלעג עמוס ַא בָאה ךיא .ןדייר םיא טימ ?עװ ךיא .ןעמענפיוא רימ ןעמ

 !ךעלרערנואוו יו .ןטרָאד געט עכעלטע ןביילב טעוו רע .ןטָאבנָא םיא סע לעוו

 "ענלעק ערעדנַא יד .רעמיטנגײא-ןַארָאטסער םוצ טדערעג יז טָאה ױזַא =

 ?ַאקָארַאמ ענייש סָאד זַא -,ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה עלַא .טרעהעגוצ ךיז ןבָאה סניה

 ןעק סָאװ סעכלעזַא ,שינעעשעג עקידלַאװעג ַא רעביא טציא טבעל ?דיימ רענ

 לייוו ,דיירפ ןופ הרושב ַא רעכיז זיא םע .ןבעל ןיא לָאמ ןייא ןפערט רָאנ

 ןופ קורדסיוא רעד זיא סע ,ןענערב ןגיוא עריא ןוא ןעשטּפעש ןּפיל עריא

 .ךיידֿפ

 עיסעמ טָאה --- ,ןטרָאר טָא ,ןָאפעלעט ןיימ ןצונַאב טסנעק ,םינרעב ---

 .ןפלעה לעװ ךיא --- ,גנובעלרעביא רעד ןופ רעטרירעג ַא טדערעג רעינָאברַאק

 טשינ ,סנ ַא זיא סע .קיטרַאסיורג זיא סע ,טלעג .ןגרָאבסױא ריד לעוו ךיא

 .!שרעדנַא
| 

 זיא םעטָא ןָא .טדערעג טָאה רע סָאװ טרעהעג טשינ ןיוש טָאה הכרב

 ייב ןבָאה רעגניפ יד .ָארויב סָאבעלַאב םעד ןיא ןָאפעלעט םוצ ןפָאלעגוצ יז

 ?דײמדָארויב םעד טימ ?וק ריא ןדנוברַאפ טָאה ןָאפעלעט רעד .טרעטיצעג ריא

 | | יי ר .ןטרָאד ןוֿפ

 גנונערפיוא סיורג רַאפ ןדייר סָאד ןעמוקעגנָא רעווש רעייז ריא זיא סע

 ןעז וצ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב וצ ןעמוקעגנָא ריא זיא רערעווש ךָאנ ןוא

 -נַאנעגרעביא זיא לוק ריא :טזָאלעגּפָא טשינ רעבָא טָאה הכרב ,רָאטקָאד םעד

 לדיימ סָאד ,ןטעב ןוא ןדער סָאװ ,ןעגנַאק-רעבליז וצ ,ןייוועג וצ דייר ןופ ןעג

 ןעז וצ שינעביולרער יד ןעמוקַאב טָאה הכרב .טרעהעגנייא ךיז טָאה טרָאד

 .רעגײזַא ןיינ ,טנװַא ןבלעז םעד ךָאנ רָאטקָאד-זגױא ןטמירַאב םעד

 .טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ריא .רָאטקָאד םוצ ןעמוקעגנָא יז זיא טייצ רעד וצ

 לָאז יצ טסואוועג טשינ טָאה יז .קיצניוו ןוא קיטשינ טליפעג ךיז טָאה יז

 רענעזעוועג ַא ,רעטבילעג ַא ,דניירפ ַא רעריא זיולב זיא ?אומש זַא ,ןגָאז יז |

 טָאה םעלַא רעביא רעבָא ,ּפָאק- ןיא טרעטנָאלּפעג ריא ךיז טָאה ץלַא ?ןַאמ

 "נוזעג ריא ןיא טָאה .לוק ַא .טנַאהרעבױא יד טַאהעג דיירפ עשי?רעטסיוא ןַא



 221 -  ןלימ-טני ױײ

 רעצנַאג רער ןופ קילג סָאד .ןעז טעװ רע .טנוזעג ןרעוו טעװ ?אומש :ןענ

 .ןּפעש טעוװ יז .םיפ עריא ייב ןגיל טעװ ץלַא ,ןוז רעד ןופ דלָאג סָאד ,טלעוו

 /  .ןבעל ןצנַאג ןפיוא רעריא ןייז טעװ לאומש .דיירפ סנפיוה

 ַא ,רעקירעילטימ ַא ,ןַאמ רעקיסקואוולטימ ַא יז טָאה ןעמונעגפיוא

 ןיא ןשטיינק עפיט ייווצ ,ןגיוא עלָאמש ףיוא ןלירב ,טכיזעג ךעלטניירפ

 -רַאװש רעד ןיא םעדעפ ענרעבליז ,ןשטיינק ןעלקניוו-פיומ יד ייב ,ןרעטש

 וליִפַא ,ריא רַאפ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע .רָאה יד ןופ טייקטכידעג רעצ

 -ליק ,רעגניפ עגנַאל :עסייוו ַא ,טנַאה ַא טקערטשעגסיוא ןֹוא טניינרַאפ ךיז

 -עגּפָא ךיז חומ ןיא סעּפע טָאה -- ,לאומש טָאה טנעה עכלעזַא טָא .עבעלב

 טימ ריא רעביא ןלַאפעג זיא לוק סָאד ןוא ,קורדטנַאה רעמערַאװ ַא --- ,ןפור

 : | :ןעגנַאלק עכייוו
 ןירַאטערקעס ןיימ ?לעזַאומעדַאמ ,ךייא רַאפ ןָאט ךיא ןעק סָאװ --

 | .טײקטרַאּפשעגניײא רעייא ןופ טלייצרעד רימ מָאה

 'יז .טייקטרירעג ןעוועג ןירעד זיא סע .טקעוועגפיוא יז טָאה לול ןייז

 וה :רעטרעװ טימ ןָאטעג ץיילפ ַא טָאה

 ןוא טײקטגַאװעג ןיימ רַאפ ןקידלושטנַא רָאטקָאד רעד רימי לָאז --

 -ןעז ןענעק ךייא לע ךיא זַא ,טביילגעג טשינ בָאה ךיא ,טײקטרַאּפשעגנייא
 .וא ןרָאּפשניײא ךיז לֶאֹז ךיא ,טומ גונעג ןבעגעג רימ טָאה ליצ ןיימ רעכָא

 .ןעמונעגפיוא ךימ טָאה ריא סָאװ ,ךייא ךיא קנַאד טָא

 .ןרעהסיוא ךייא לעוװ ךיא ,טוג --

 .םייקדנילב ןופ ןשטנעמ א ןעװעטַאר ןיא ךיז טלדנַאה סע --

 ;טגָאזעג ןוא טלכיימשעצ ךיז טָאה רָאטקָאד רעד

 רעייז זירַאּפ ןיא ָאד ןענעז סע רעבָא ,טניימ ריא סָאװ ייטשרַאפ ךיא ---

 עכעלטע ןבעג ךייא ןעק ךיא .טיילכַאפ ערַאברעדנואוו ,םיריוטקָאד-ןגיוא ליפ

 .ךעלנעממוא רעבָא רימ ןֹיא סע ,ןפלָאהעג ןרענ ךייא טלָאװ ךיא .ןסערדַא

 .ןַא ףיוא ךיז טלדנַאה סע .ָאקָארַאמ ןייק טייצ קיטש ַא ףיוא ּפֶא רָאֿפ ךיא
 ןעק ךיא .טייקדנילב רעקידנעטשלופ ןופ ?דיימ גנוי ַא ןעװעטַאר וצ תמא
 | .ןגײלּפָא טשינ

 -"עג ריא ךיז טָאה סע .טײקיצרַאהנּפֶא רעד ןופ טרירעג ןעוועג זיא הכרב

 .יזַא יו .םעטָא ןייא ןיא ,לָאמ ןייא טימ ץלַא ןלײצרעדסױרַא ,ןענייוו טסולג

 : ?סָאד ןעמ טכַאמ

 ןעמָאנ ןייז .רָאטקָאד א זיא רע .ןַאמ רעד זיא ָאקָארַאמ ןיא עקַאט ---

 / ןפלעה םיא טעוװו ריא .אקנַאלבַאסַאק ןיא זיא רע .רַאטַאנעביא ?אומש יא

 "עג בירקמ ךיז טָאה ןיילַא רע .שטנעמ רערַאברעדנואוו ַא זיא רע ,רָאטקָאד

 .ןַארַאפ ןענעז טרָאד ,ַאללעמ יד ןזָאלרַאפ טשינ ליוו רע .ערעדנַא רַאפ ןעוו
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 טָאג ןופ עטפַארטשעג ןוא ןגָאלשעג ,עכעלקילגמוא רעטנזיוט ןֹוא רעטנזיֹוט
 וצ:טכַאנ ןוא גָאט טעברַא דע .ןוז רעד רעטנוא ןטיײקנַארק ײלרעלַא טימ

 שוי עטלַא ןוא רעדניק רַאפ גנוזענעג .טגנערב רע .טייקטנלע רעייז ןרעדניל

 | | | ...זיא רע

 דזַאּפס ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא יז .ןדייר טנעקעג טשינ רעמ טָאה יז

 | | .ןעשעה ןשיטַאמ

 ןכַאלפטנַאה ענייז טימ ,טלעטשעגפיוא קיטסַאה ךיז טָאה רָאטקָאד רעד = }

 .טײלכעלטניירּפ טימ טקוקעג ריא ףיוא טָאה רע .ּפָאק ריא ןעמונעגנָא

 .ריא .רעטציא ןיוש ייטשרַאפ ךיא .לעזַאומעדַאמ ,טשינ טנייוו ,ונ ,ונ --- |

 עוו ךיִא .ךעלעמַאּפ טלייצרעד .עמַארד רעצנַאג ַא ןיא ךימ טריגירטניארַאפ

 !ןלעו טעװ טָאג ביוא ,ןסיוו ןיימ ןיא רָאנ זיא סע ביוא ,רעכיז ןפלעה םיא

 יז .ןשוק טימ טקעדַאב ייז ןוא טנעה ענייז ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה הכרב

 ןיא ,דנַאטשוצ ןטגערעגפיוא שיטַאמוַאּפס ַא ןיא ,טריטלַאזקע ןעוועג זיא

 :לענש ,לענש טדערעג טָאה יז .קערש ןוא גנונעפָאה ןיא ,רָאװ ןיא ןוא םולח

 -רַאפ טשינ לָאמנייק סָאר ךייא ןלעוו רימ .רָאטקָאד ,ךייא קנַאד א ---

 ןביול ןעמָאנ רעייא ןלעוו רימ :ןעמ טגָאז עקירּפַא-ןופצ ןיא זדנוא ייב .ןסעג

 -ַאנעביא רָאטקָאד םוצ ןריפַארגעלעט טנייה ךָאנ לע ךיא .גנושטנעב טימ

 !קיטרַאסיורג זיא סע !טָאג ,ַא .ןעז ךייא לָאז רע זַא ,רַאט

 ןופ טנעז ריא .לעזַאומעדַאמ ,טריגירטניארַאפ רעייז רימ טָאה ריא --

 . ?ָאקָארַאמ
 .גרעבד ב"סַאלטַא יד ןופ סייוו טשינ ,זַארַאנַאמ ןיא ןריובעג ,ָאי ---

 .לוטש ןיא ףיט טצעזעגניירַא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד

 .טלייצרעד ריא ןוא סערדַא םעד ןענעכייצרַאפ ןלעוו רימ ---

 .-רעד ןעמונעג טָאה יז .דייר ןופ לַאװק ַא טנפעעג ריא ןיא ךיז טָאה סע

 לַאמַאנ .ןופ זיוה םייב טרָאד ןלאומש טימ שינעגעגַאב רעטשרע ריא ןופ ןלייצ

 םעד ,הנותח רעייז ,ןַאקסומ ןגעוו טלייצרעד טָאה יז ;זַארַאגַאמ ןיא דיאַאס
 -םיוא טָאה רָאטקָאד רעד .טלייצרעד יז טָאה ,ירַאבדימ םימחר ןגעוו ,רעייפ

 רענַאקָארַאמ םענייש םעד ןופ עטכישעג עשיגַארט-שיטנַאמָאר יד טרעהעג

 .הרעביא 'טימ - ,שיוװצנַארּפ ןכייר ןלופגנַאלק ַא ןיא טלייצרעד טָאה יז .לדיימ

 יי .ןונינ ןוא ןעגנַאג

 ַאמַא םינרעב לעזַאומעדַאמ ,ןענעק רימ סָאװ ץלַא ןָאט ןלעו רימ ---

 -עכייצרַאפ רָאנ לעװ ךיא !ץלַא -- ,טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה --- ,ַאנ

 ..םֹורַא געט סקעז ַא ןיא ָאקָארַאמ ןיא ןייז לע ךיא .ןעמענ עכעלטע יונעג ןענ

 ,טעז .ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ּפֶא גייטש ךיא ,זעפ ןייל ןרָאפ ךיא לעוו טשרעוצ
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 .ַאקנַאלבַאסַאק ןופ טרָאּפ םייב ןעז רימ טימ ךיז לָאז רַאטַאנעביא רָאטקָאד זַא

 | .ןעגנורישזנַארַא עלַא ןכַאמ ןלעוֶו רימ .ןעמוקנָא ןיימ ייב
 ןוא העש רעבלַאה רעטצעל רעד ןופ טרירעג קרַאטש ןעוועג ןייֵלַא זיא רע

 ַא ןופ ,ןשטנעמ עדמערפ ליפ ױזַא ןופ ןעננובעלרעביא עשיטַאמַארד יד ןופ

 רעד ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה יורפ עטריטלַאזקע עניילק יד .טלעוו רעטייוו
 - - .ןייּפ ןוא ןרייל עכעלשטנעמ ןופ שינעפיט

 .,ןּפיל יד ןענעפע טנעקעג טשינ טָאה יז .טדערעג טשינ רעמ טָאה הכרב

 חוכב ןייז טעוו יז יצ ,טסואוועג טשינ טָאה יז ..טּפעשרעד ןעוועג זיא יז

 -ַארעג ןייז טעוו ?אומש :ךַאז ןייא טסואוועג רָאנ טָאה יז ,..ןייג וצ םייהַא

 ָאד רָאטקָאד רעסיורג רעד .םיא טימ ןבָאה הנותח לָאמַאכָאנ טעװ יז .טעוועט

 ךאלמ ַא ןיא ,לכיימש ןשרעדנק םעד טימ ,לוטש רעפיט רעד ןיא שיט םייב
 .ףקנַארק ןדעי טימ טימ טייג ךאלמ ַא זַא ,ןעמ טביילג ָאלָארַאמ ןיא .טָאג ןופ

 -ַאב ןיא רעטציא זיא רָאטקָאד רעד .ןלאומש ףיוא טרָאד ןעמ טביילג ױזַא ---
 | ,ךאלמ א ןופ גנוטיילג

 ןָאטעג גָאלש ַא ריא טָאה סע .ןיינקעװַא םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה יז
 טנפעעג לענש טָאה יז .ןטסקיטכיוװ םעד ןיא ןסעגרַאפ ךָאד טָאה .יז .;ּפָאק ןיא

 יז סָאװ ץלַא ,ןטָאנקנַאב עשיזיוצנַארפ טימ קַאּפ ַא טּפַאכעגסױרַא ,לטייב ריא

 עיסעמ רעד סָאװ ןוא ןַארָאטסער ןיא טעברַא רעד ךרוד טלמַאזעגנָא טָאה
 -קעוַא טלענ סָאד טָאה יז -- טכַאנרַאפ טנייה ןבענעג ריא טָאה רעינָאברַאמ

 .טייקטיור עפיט ַא ןגָאלשעגסױרַא ריא טָאה םינּפ ןפיוא .שיט ןפיוא טגיילעג

 | :ןושל סָאד ןעמוקַאב קירוצ טָאה יז

 -עג טלָאװ ךיא סָאװ קלח-טרעדנוה ןייק טשינ זיא סָאד זַא סייוו ךיא --

 ,ןלָאצּפָא לע ךיא .רעמ טשינ ךיא בָאה רעטציא רָאנ ,רַארָאנָאה ןבעג טפרַאד

 .רעדנַאנופ טשינ ךִיז טביילק רע .טלעג םעד ןגֶעװ ןלאומש טשינרָאג טגָאז
 ,..רע .טלעג ןופ טרעוו םעד קינייוװ רעייז טסייוו רע

 -עג טָאה רע ,לוטש רעד ןופ ןסירעגפיוא רָאטקָאד רעד ךיז טָאה רעדיוו

 -עגסיוא טָאה רע ,ןגיוושעג עלייוו ַא ,טנַאה ןיא ןטָאנקנַאב לקעּפ סָאד ןעמונ

 סיורג טימ ןוא ליטש רעייז טגָאזעג טָאה רע .ןהכרב וצ טנַאה יד טקערטש

 : קי ;טקַאט
 רעד .לעזַאומעדַאמ ,ךימ טקידיײלַאב ריא .טלעג סָאד קירוצ טמענ --

 קיטיונ ךיא .דניירפ ןיימ טנעז ריא ,ענעלָאק ןיימ זיא  רַאטַאנעביא רָאטקָאד

 ַא ןוא רַארָאנָאה ןכעלרעדנואוו ַא ןבענעג רימ טָאה ריא .טלעג ןיא טשינ ךיז
 .טוג סע טעוװ ךייא !טלעג סָאד טלַאהַאב .טייקנביוהרעד ןופ עיצקעל ענייפ

 . .ןצונ

 רעמ .טָאה יז .ןְריא לטײבטנַאה ןיא טלעג סָאד טגיילעגקירוצ טָאה הכרב
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 ןקוקוצנָא טגַאװעג טשינ ,ּפָאק םעד ןביוחוצפיוא ךיז טמעשעג ,טרערעג טשינ

 זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןקוקנָא טכייל ױזַא ןעמ ןעק ױזַא יו ,ָאי .רָאטקָאד םעד
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 : | | .טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג זיא סע

 יא רָאטקָאד ןופ גנוניואוו לער ןופ ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה ןעמ

 .ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ַאללעמ רעד ןיא רַאטַאנעב

 ןרעטיב ַא ךָאנ ןשטנעמ ןדימ ַא ןופ ףָאלש ןרעווש ַא ןפָאלשעג זיא רע

 ןיא ןעוועג דָארג .עסייה ַא ,עקידנקיטש ַא ןעוועג ויא טכַאנ יד ,טעברַא גָאט

 ןוא שינעקיטש .ַא זיא סָאד ,ָאקַאריס, ַא ייברַאפ ךיז טגָארט סע ןעוו געט יד

 -טלַאה ןוא ַארַאהַאס רעד ןופ טמוק סָאװ ,טניוװ-רבדמ רעסייה ַא ,שינעטָארב

 םעטָא ןסייה טימ טקיטש ,היח ןוא שטנעמ טקינייּפ ,תעל-תעמ ייווצ רעביא ןָא

 .ןָא-טמוק רע יו ױזַא גנילצולפ ױזַא םעדכָאנ טרניװשרַאפ ןוא

 .םולח ןרעווש ַא טַאהעג טָאה רע

 עקשטעּפָאל ַא ךיז טָאה רע .רעקרַאטש ןרָאװעג זיא ריט ןיא ןּפַאלק סָאד

 זיא סע .רעטצניפ רעד ןיא ןָאטעג לכיימש א ,ןרָאװעג ךַאו ,טעכושטעגסיוא

 .ןיא דעמכַא טניז ,רָאפ סע טמוק טכַאנ עדעי טעמכ .םולח רעזיולב ַא ןעוועג

 .ןדרָאמרעד טלָאװעג םיא ןוא רעסעמ ןפרַאש ,ןקיצנַאלג ַא טימ ןעמוקענניירַא

 -ַאטשעג ןיא סָאװ ,טכיל א ןדנוצעגנָא ,עלעבעווש ַא טּפַאטרעד טָאה רע

 םַאלפ ַא טָאה טכיל סָאד .רעכיב ,ןריּפַאּפ ןשיווצ ,טעב םייב ?שיט ַא ףיוא ןענ

 .סָאד ,קירוצ ןוא ןיה ןגיובעג ךיז טָאה םַאלפ רעד .דלָאג ןוא יולב טימ ןָאטעג

 לָאז טביל סָאד טרעטשעג טָאה ,"?ָאקָאריס. םעד ןופ רעמיצ ןיא שינעקיטש

 ןיא ןַאמ ַא .טנפעעג ןוא ריט רעד וצ ןפָאלעגוצ זיא לאומש .ןכיילגסיוא ךיז

 ,לריּפַאּפ ַא טננַאלרעד םיא טָאה ,סיפ עסעוװורָאב טימ ,םרָאפינוא ןעיולב ַא

 ַא טכוזעג ,טקנַאדעג ,עמַארגעלעט יד ןעמונעג טָאה לאומש .עמַארגעלעט ַא

 רע טעוו ,ןגרָאמ ןעמוק ןסייהעג ,ןענופעג טשינ ןוא רעגנערב םעד רַאּפ עכטמ

 0 | .טלעגיקנירט ןבעג םיא

 ירד טננערטשעגנָא טָאה רע .טכיל ןקידנענערב םוצ ןפָאלעגוצ זיא רע

 | | :טנעיילעג טָאה רע .ןניוא

 "אטסירק עטנָאמ, ףיש רעד טימ סױרַא טרָאפ רעבמעטּפעס ןט-8 םערא

 "יא ןדנַאל טעװ רע ,זירַאּפ ןופ רעטקָאד-ןניוא רעטסירַאב רעד יעסרַאמ .ןופ

 עלַא .טרָאּפ םייב ןטרַאוװוּפָא ,ןעז םיא טזומ וד .אקנַאלבַאסַאק ןופ טרָאּפ םענ

 ,עטסעב סָאדלַא .ןרָאװענ טכַאמענ ןענעז ןעגנּורישזנַארַא עלַא
 ."הכרב

 "מערַאװ ַא ,רענניפ יד ןשיווצ םיא ייב טהעטיצעג טָאה ?ריפַאּפ סָאד
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 ןעמענ טסולגעג םיא ךיז טָאה סע .בייל םעניא םיא טרַאּפשעגנָא טָאה טייק

 יז סָאװ ןגעוו טָא .דיירפ סיורג רַאפ ןירַא טכַאנ רעפיט רעד ןיא ןעיירש

 :ךָאד יז טָאה סָאד .ליצ םעד יז טכיירגרעד טָא ןוא ,טגעג םיא טימ ךיז טָאה

 יד גנוטייצ רעד ןיא טנעיילעג טָאה רע ,ָאי .ךעלרעדנואוו זיא יז !טלָאװעג
 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא זירַאּפ ןופ רָאטקָאדגיױא רעסיורג רעד זַא ,סעיינ

 ,רע .ןיסעצנירּפ רעניילק רעד ןופ ןגיוא יד ןלייה וצ זעפ ןופ ץַאלַאּפ םעניא =
 ךיז ,רָאטקָאד םעד ןעז ןוא ךיז ןעגנערטשוצנָא טכַארטעג עקַאט טָאה ,לאומש

 טשינ ,רעטציא ןרירעּפָא ךיז ןזָאל עקַאט רשפא ןוא הצע ןַא םיא טימ ןטלַאה

 ךָאד טָאה ךיוא .ןענעק טעװ רע טלעג ?פיוו ןעמעננעמַאזוצ טעוװ רע ,ןמרַָאװ
 לָאז ,לאומש ,רע זַא ,ןגעמרַאפ ַא טזָאלעגרעביא הַאלודבַא- רעקידרעקיוה רעד
 ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ןעמ .יפַאס ןיא לָאטיּפש א ןעיוב ,ןטלַאורַאפ טימרעד
 ?סיב ַא ןגרָאבסױא ?ייוורעד ןעק רע .יפַאס ןייק ןרָאפקירוצ טעװ רע .ןעיֹוב

 .טריפעגסיוא ןיוש הכרב סע טָאה רעטציא .רָאטקָאד םעד ןלָאצַאב ןוא טלעג

 - .טכיירגרעד יז טָאה ליצ ריא

 -עג טָאה םיא ןיא ץלַא .טכַאנ יד ןפָאלש טנעקעג טשינ ןיוש טָאה רע
 -ימ וצ טונימ ןופ ןעמוקעגוצ םיא ןענעז תוחוכ עיינ .טדיזעג ןוא טמערוטש

 ןופ טײקטַאלג יד .טלַאטשעג רעכעלבייוו ריא ןיא ןהכרב ןעזעג טָאה רע .טונ
 .סמערָא יד ןופ טייקכעלבליק יד ;טיוה רעד ןופ ,זדלַאה ריא

 טָאה דעמבַא טניז .ןזָאלעגּפָא עלעסיב ַא טָאה ןייֵלַא ןייז ןופ קערש יד |

 ןוא ,ןעגנולעג טשינ םיא זיא סע ןוא ןדרָאמרעד וצ םיא וואווּפ ַא טכַאמעג

 ןעגנַאנעגנייא לאומש זיא ,ןדרָאמרעד םיא טעװ רע זַא טגָאזעגוצ טָאה רע

 ,שטנעמ רעכעלרע ןַא ןיא דעמכַא רעד זַא ,טסואוועג טָאה רע .קערש רַאפ

 טכַארטעג טשינ לָאמנייק טלָאװ ,טנַאװ רעד ףיוא גילפ ןייק טשינ טעּפעשט

 סָאװ סָאד ןוא ,ןַאקסומ וצ ענייז טפאשביל יד רָאנ ,ןשטנעמ ַא ןדרָאמרעד וצ

 טעוװ סָאד --- ,ןטַאררַאפ ,טכַאלעגסיוא ,ריא ןופ טרַאנעגּפָא ןרָאװעג זיא רע

 רע רעדָא ,ןדרָאמרעד ,ןלאומש םיא טעװ רע .דרָאמ ַא ןייגַאב .וצ ןביירט םיא

 .ךרָאמ א ןײגַאב ןילַא ךיז רעביא םעוו

 .םיא וצ ןעמוקעג טלמונא זיא ַאקסומ ךיוא

 .ןעװעג טשינ זיוה ןיא ןיא רענייק .טכַאנרַאֿפ ַא ןיא סע זיא ןעוועג

 זיוה ןיא טעװ רענייפ ןעוו ,ןסיורד ןופ טרעיולעג טָאה יז זַא סיוא טזייוו
 ֿפענש ךיז ןופ טָאה יז .טכירעגמוא ןוא ?יטש ןעמוקענניירַא זיא יז .ןייז טשינ
 -ייש ַא ןיא םיא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא ןוא עטכַאלּפ עסייוו יד ןפרָאװעגּפָארַא
 ,טּפַאכעג ךיז טָאה רע .טפילברַאפ ןבילבעג זיא ?אומש .,דיילק ןטסַאּפעג ,םענ

 םעד טגנערב רענעי .דעמכַא ןעמוק ךיוא ךָאר ןעק ױזַא .ָאד זיא ַאקסומ זַא
 - .ךיירפ ,ןבעל ,עביל --- טגנערב יז ןוא ךיז טימ םיוס
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 -עג טשינ םיא טָאה סע .גנומיטש רעטוג ַא ַא ןיא ןעוועג דָארג זיא רע

 .,םיורג ױזַא זיא טפַאשקנעב יד ,טײקמַאזנייא יד .ןעמוקעג זיא ַײז סָאװ טרַא

 .דעג ןענעו ,געט .טלאומש ,ענייז זַא ,ךעלגעמ .ָאד זיא יז סָאװ .טוג זיא סע זַא

 ןפורנֶא טשינ םיא ןעק ןעמ סָאװ ,רעד רַעכיז ךָאד טהעיול ץיעעגרע .עטלייצ

 רעטציא ןעמוקנײרַא ןעק רע .רעסעמ ןטימ חצוד ַא יוװ טמוק רע רעבָא ,חצור

 | .ןגרָאמ ,רעטעּפש ןעמוק ןעק רע .ןדרָאמרעד ןדייב ןוא

 !טכירעג טשינ ךיז בָאה ךיא !ַאקסומ ---

 טמוק ץנעטסיזקע רעכעליירפ רעדָא ,רעקירעיורט רעודנוא ןיא ץלַא --|

 .רָאטקָאד רערעייט ןיימ ,טכירעגמוא

 טגָאזעג רע טָאה -- ,ןעמוק וצ רעהַא ָאד ןטָאברַאפ ריד בָאה ךיא ---

 רַאפ ןזייווַאב טשינ ךיד טסרָאט וד =- ,ָאד זיא יז סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג ןוא

 .ןעז טשינ ךיד ליוו ךיא ןוא ןעז טשינ ךיד רָאט ךיא .ןגניוא עניימ

 טשינ רדנ ַא ןָאטעג בָאה ךיא זַא ,לאומש רערעייט ןיימ ,טסייוו וד ---

 .ריד וצ רָאנ ,ןַאמ רעדנַא ןייק וצ ןטסולג טשינ ,ןַאמ רעדנַא ןייק ןרירוצנָא

 רײד ןגעוו טשינ טכַארט ךיא .טרָאטעג טשינ טסָאה .סע סייוו ךיא --

 יב | | י .ןעז טשינ ךיד ליװ ןוא

 ײנַאלק-רעבליז טימ לופ ןרָאװעג זיא רעמיצ סָאד .טכַאלעצ ךיז טָאה יז

 טָאה לאומש .טייקכייר רעכעלרעדנואוו ַא ןופ קיזומ ,ןלַאש-ןטיילפ ,ןעג

 יז .ןגיוא עכַאװש ענייז טימ ריא ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה רע .טכאוועגפיוא

 .דָעצ ךיז יז טָאה ,ןעזעג טשינ יז טָאה רע טניז .ןייׁש שילרעטסיוא ךָאד זיא

 .ןרעדנואוואוצּפָא ךיז טשינרָאג ,טייקינוז ,טייקלופ רעכעלבייוו ַא ןיא טילב

 ךיא .טשינ ךימ טרַא רדנ ןייד .ןעמוק טרָאטעג טשינ טסָאה ,אקסומ ----

 .טשינ ךיד רענַאב ךיא ,ריד וצ טשינ טסוגג

 .םיא ףיוא ןעגנַאגעגנָא ןוא טבַאלעצ רעכעה ךָאנ ךיז טָאה יז

 רימ ןגעו טסכַארט וד ,ןעז ךימ טסליוו וד .רימ וצ ָאי טסולג וד ---

 .-סולג ןופ טקינייּפעג טסרעוו .ןפָאלש קיאור טשינ טסנעק וד ..טכַאנ ןוא גָאט

 רעבָא ,הכרב רעניילק רעד וצ ךיוא רשפא ןוא רימ וצ טפַאשקנעב ןוא גנוט

 -בעלבייוו ,טייקכייר רעמ ןבעגעג טכַאנ ןייא ןיא ריד בָאה ךִיא .רימי וצ רעמ

 .טימ טזיב וד סָאװ טייצ רָאי םעד ןיא ןבעגעג ריד טָאה יז יו ,דיירפ ,טייק

 | ?לאומש ,טכערעג ךיא ןיב .בייוו ַא וצ ןַאמ ,םלַא רדח ןייא ןיא ריא

 -ייוו ןוא ןעקנארעג ענייז טנעיילעג טָאה יז .טרעפטנעעג.טשינ טָאה רע
 ;טדערעג רעט

: 

 ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ,ךיז ןעיירפ המשנ ןייד ןוא רֶעּפרעק ןייד ,וד --

 טעװ םענייק .ןעֶניואוו ַאד לע ךיא .ריד .ייב ןביילב ָאד רימ זָאל .ריד וצ
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 -רַאפ טעוו .ןעמ ןוא ןרייד טעוו; ןעמ .טָאטש עסיורג ַא -זיא .םע .ןרַא טְשינ סע

 :טלּפַאצענפיוא טָאה רע

 - !טשינ לָאמניײק .ןעשעג טשינ לָאמנייק ןעק סָאד ---|

 רעמ טעוװ ןוא ָאטשינ רעמ-זיא:ענעי ' .ביל ךימ טסָאה וד ?סָאװרַאפ --
 .בייוו ַא ,עפייר ַא ריד וצ ןעמוקעג טנייה ןיב ךיא .ןעמוקקירוצ טשינ ריד וצ
 | | | .ךימ טרעצרַאפ טפַאשקנעב יד

 ענייז / ןיא טמעלקעגנייא רעגניפ יד ןוא םינּפ ןייז וצ ןלַאפעגוצ זיא יז
 .םעטָא ןסייה ריא טליפעג ןוא ןצכערק ריא טרעהעג טָאה רע .ןעלסקַא

 ,טלמונַא ןעוועג ָאד זיא דעמכַא --

 | | י .סייוו ךיא --

 טימ לַאפוצ ַא רעֶדָא ,סנ ַא רָאנ .ןדרָאמרעד טּפָאװעג ךימ טָאה רע --
 / .רעסעמ ןפרַאש ןייז ןופ טעװעטַארעג ךימ טָאה רעטצנעפ ןפָא ןַא

 -עג ךיז טָאה רע ,טלייצרעד רימ סע טָאה רע .,ךיוא סָאד סייוו ךיא ---

 ריד ןעמוקעג ןיב ךיא .ךימ רעדָא ,ןעננערבמוא ךיד טעװ רע זַא ,ןריואווש
 טעװ ,ןדרָאמױעד ןעמעוו טעוװ רע ביוא .ןקערש טשינ ךיז טסלָאז וד זַא ,ןגָאז
 .,טפנוקוצ עסיורג .ַאזַא ריד רַאפ ךָאד .טסָאה וד ,ןבעל טסעוו וד .ךימ ןייז סע
 -רעקיוה םעד סהַאלודבַא ןופ טלעג םעד רַאפ לָאטיּפש ַא ךָאד ןעמ טיוב טָא
 -בַא .טיובעג סע טרעוו ריד רַאפ .רעשרעה רעד ןייז טרָאד טסעוו וד ןוא ןקיד
 ריד רַאפ ךָאד וטסָאה ,ריד רַאפ רָאנ טגָאזעגנָא האווצ רעד ןיא טָאה הַאלוד
 .טלעוו ענייש ץנַאג ַא

 םיא טָאה שינעקיטש ַא .דייר עכעלרע עריא ןופ טרירעג ןעוועג זיא רע
  .זדלַאה ןיא טּפַאכעגנָא

 ןייז ןבענּפָא טשינ רימ רַאפ טעוו רענייק .ַאקסומ ,ױזַא טשינ דייר ---
 ןעמעלַא רַאפ . קילגמוא ןַא ןדיימסיוא ןוא ןדעמכַא וצ ןדייר זומ ןעמ .ןבעל
 .קילגמוא ןַא ןייז סע טעוו

 ןעעז ןגיוא ענייד ,ןקילגמוא ןגעו ,טיוט ןגעוו טשינ דער ,לאומש --
 --טנַא טנייה רימ טָאה לגיּפש רעד .ןייש ןיב ךיא .רימ ןיא ןייא ךיז קוק .ךָאנ
 ןיימ ןיא ןייא ךיז קוק .ץייר ןוא טייקנייש ןופ תודוס עכעלבייוו ךס א טקעלּפ
 ןופ טייקדנור יד ,בייל ןיימ ןופ טייקמערַאװ יד ליפ ןוא םורַא ךימ םענ ,םינּפ
 .טסברַאה ןיא לּפע רעקינייװ ַא יו זיא טיוה ןיימ .ןטפיח ןוא סעציײלּפ עניימ
 ,ריד וצ גנורַאג ןיימ ,ןרעטיצ ןיימ רעה

 .טשינ רָאט ךיא .טשינ רָאט ןעמ -- 7

 .טסגעמ וד --- -
 ,בייוו ןיימ יו יױזַא + ךָאנ זיא יז ,ןהכרב ...ביל בָאה ךיא --
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 .םג ץייק וצ ועמוקעג טשינ טָאװ ,ָאי ביוא .ביל טשינ יז טסָאה וד ---

 ,ֿפורק רער ןיוש טעוװ ,רעסַאװ טימ גורק םעד טרענַאב רעקיטשרוד רעד ביוא

 | | .ןרעוו ןכָארבעצ טשינ

 רַאפ קילגמוא ןַא זיא סע .רדנ ןייד ןטלַאה טשינ רעבָא טסרָאט וד ---

 רעטָאפ ןייד ?טלָאמעד ןייז טעװ סָאװ .ןפמורשנייא ,ןעמוקמוא טסעוו וד .ריד

 . | - .ןזָאלרעד טשינ טעוו

 : | .לאומש ,םעד ןגעוו טשינ דער --- |

 "צנעפ ייויצ יד רעכיא טרעמעדעג טָאה סנווַא בייהנֶא ןופ טייקיולב יד

 ַא ךיז טָאה יז .ןסיורד ןיא ?יטש ןוא רעמיצ ןיא ליטש ןעוועג זיא סע .רעט

 .ןטָאלשרַאפ ןוא ריט רעד וצ ןפָאלעגוצי ,םיא ןופ ןָאטעג סיר

 םייקפייר ןיימ ,טכענ ןוא געט עניימ עלַא .ריד רַאפ טיירג ןיב ךיא ---

 .ריד רַאפ טיירנ זיא

 יעג ,ןפורעג .ריט רעקידנסיורד רעד ןיא טּפַאלקעג ןעמ טָאה לָאמ ליפ

 .טזָאלעג טשינ טָאה ַאקסומ .ריט רעד וצ ןסירעג ךיז טָאה ?אומש .ןטעב

 ליװ ךיא --- ,ןגרָאמירפ םעניא טעשטּפעשעג יז טָאה --- ,ֿפאומש --

 ..טייקסטוג ןוא דיירפ ןעגנערב ריד לעװ ךיא ,ןעז טסעוו .ריד טימ ןביילב ָאד

 .ןצרַאה ןיימ ןיא זייב םוש ןייק טשינ בָאה ךיא .טשינ ךָאנ ךימ טסנעק וד

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ץֿלַא רעבָא ,ןרעמכַא טַאהעג ביל ךיא בָאה לָאמַא

 זיא המשנ ןייז ,טלַאטשעג ןייז ןעמונעגרעביא טסָאה וד .ריד וצ --- רימ ןיא

 ןליפַא .םילונליג ןיא ביילג ךיא .רשפא לוגליג ןייז ,ריד ןיא טצנַאלפרַאפ

 .תמא זיא סע .ןרעדנַא םעניא טלרנַאװרַאפ שטנעמ ןייא טרעוו ןבעל םייב

 טסעז ?ןגַאזגיז ןיא ןבעל וטספרַאד סָאװ .םעד רַאפ םינמיס עלַא בָאה ךיא

 ור ןוא ביל ךָאנ ךיד טָאה יז זַא ךעלגעמ .ריד ןופ קעװַא זיא הכרב ,ךָאד

 טשינ לעוו'כ !ןעמוקפיונוצ טשינ ךיז, טעװ עדייב ריא רעבָא ,ביל יז טסָאה

 רשפא .ןקערש טשינ ךיז טספרַאד !ןביירטרַאפ ןדעמכַא ךיוא לע ךיא !ןוָאֿכ

 דניז טשינ יו ךיא ,ןיינ רעבָא .ריר רַאּפ ץלַא ,ןעננערבמוא םיא ךיא לע

 לָאמַא טָאה ױזַא .סטוג ןעגנערב וצ זיולב ןפַאשַאב ןיב ךיא .דרָאמ טימ ןקיר

 .םָאד טָאה רע .ירַאבדימ םימחר זיא ןעמָאנ ןייז ךיז טכַאד ,ריזנ ַא טגָאזעג

 יו .םיא טסנעק וד .דיי ַא זיא ריזנ רעד .רעטָאפ ןיימ וצ טגָאזעג

 - ןייּפ ןוא 'קערש ןפרָאװעגנָא םיא ףיוא ןבָאה דייר עריא

 .ַא ָאד זיא סע ביוא .םיא ךיא ןעק רעכיז ?וטסגָאז ,ירַאבדימ םימחר -- = }

 ןגָארטעצ ןלָאז סָאװ ,טלעוו רעזדנוא רַאפ םיחילש ןפַאשַאב רע טָאה ,טָאנ

 ןשטנעמ יד רַאפ ןרָאּפשּפָא ןעק רע סָאװ ,סנּפָארט זיולב ,תורושב סנּפָארט

 .ןשטנעמ יד רַאפ סָאד ןעגנערב ,סירַאבדימ יד ,ייז ןוא
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 ,ןביילב אד ןזָאל ךימ וטסעוו ---
 !ןיינ --+

 | !לאומש ,ןײגקעװַא טשינ לע ךיא ---

 ! חריד יד ןזָאלרַאפ וטזומ ,גָאט ןופ ךורבסיוא ןטימ ---

 | | !ןיינ --

 .ןריפרעד ןעק סָאד סָאװ וצ ןייֵלַא ןייא ךָאד טסעז וד --

 ביל רעקרַאטש ךיז ןלָאז רימ זַא ,םעד וצ זיולב ןריפרעד ןעק סע -- |

 .ןבָאה

 ןופ טײקטליּפשרַאפ ןיא דניק ַא יװ ךיז טיירפעג ,טכַאלעג טָאה יז

 .רענעט ןוא ןברַאפ

 . .ןדייב זדנוא ףיוא טיוט םעד ןעגנערב טסעוו וד ---|
 .לאומש רָאטקָאד ,רערעייט ןיימ ,ךיא רַאג םעד וצ ---

 ןטרַאװ סע .רעטָאפ ןכייר ַא טסָאה ,ןַאמ ַא טסָאה וד .ךיד ןיזַאב --

 -בַא ןופ ןיײגקעװַא ךיוא טסנעק .טלעוו עכעלקילג ַא ,םיגונעת זיולב ריד ףיוא

 סָאװרַאפ .ןבָאה ביק םיא טסעוװו ,ןַאמ ןרעדנַא ןַא ןעניפעג טסעװ ,ןדעמ

 ןיב ךיא .ןגעוו ערעדנַא ןעייטש רימ רַאפ ,ךָאד טסעז וד ,ךימ וטספרַאד

 .דיי ַא

 ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .רעטָאפ ןיימ טימ טרערעג בָאה ךיא --
 .בייוו ַא ריד ןייז ןוא ןביולג ןשידיי םעד ןעמענוצנָא טיירג ןיב

 טשינ ךיז רע טָאה םעד ףיוא .טלסיירטעצ ןצנַאגניא םיא טָאה קערש יד

 .ןזירּפרוס טימ לופ זיא ַאקסומ יד .טכירעג

 וד ןעוו .ןזָאלרעד טשינ סע לעװ ךיא .ןָאט טשינ סָאד טסעוו וד -

 ןוא קילג עצנַאג םסָאד טָאג ןופ ןעגנערבּפָארַא וליפַא תמא ןַא ףיוא טסלָאז
 | .סיפ יד וצ ןגייל סע רימ

 ?רערעייט לאומש ,סָאװרַאפ ---

 . ,טשינ סייוו ךיא --
 בָאה ךיא יװ ,ןַאמ ַא רַאפ ןייז בירקמ ל?יפיוזַא ףיוא יורפ .ַא .ךיז ןעק ---

 ?ןָאטעג סע

 ,תמא זיא סָאד --

 טיוט יו רעמ זיא ריד וצ עביל ןיימ לייוו ,ריד רַאפ ןבעגענּפָא ץלַא --
 ר | ..ןרעמ ליפ .ןבעל ןוא

 לא טיהרַאפ רוט יד יוד .ןליטש נייא טייצ רעד טימ ךיז טעװ סָאד --

 | יי .תוחמש ןוא המחלמ .,ןייּפ ןוא ןדנואוו

 ןופ- טֿפוישעגסױא 'ךיז טָאה גָאט רעד | -.ןרנואוושרַאפ זיא טייקיולב יד !
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 .ןלַאפעג ןוא ןיירַא רעטצנעפ ןכרוד .זיא לַארטש רעקידלָאג ַא .טייקיולב רעד

 | | .רעמינּפ סנרייב ערעייז רעביא
 ןוא םינּפ סָאר ךיז ןשַאוועג ,ןָאטנָא ןעמונעג ךיז קיטסַאה טָאה ?אומש

 -ָארבעג ַא ןעוועג םיא ייב זיא גנומיטש יד ..בַייל ןופ .לייט ןטשרעביוא םעד

 - .ֿ?ריימ ןשיבַארַא םעד ףיוא תונמחר ַא ןעוועג םיא זיא סע .ענעכ
 מַאז ,עביל טימ ןעקנורטעגנָא ,טמיטשעג טוג ,קיטסול ןעוועג זיא יז

 -טייר --- ןקַאב יד ,טײקטַאז טימ טנערבעג ריא ייב ןְבָאה ןגיוא יד .דיירפ טימ

 = .לופ ןעוועג רעטציא זיא יורפ עניילק יד .עטקידנורעגסיוא ,עלופ ,עכעל

 | .ןטלַאהּפָא ריא ןעק טשינרָאג .יורפ
 !ַאקסומ ,ןביילב טשינ ָאד טסעוו ---

 ךיא ןוא זַארַאגַאמ ןייק ןרָאפקירוצ .טנייח קעװַא ךיא לע רשפא ---
 ךיז טסעוו וד זיב ,לָאמ ןטרעפ ַא ,לָאמ ןטירד ַא ,לָאמ ןטייווצ ַא ןעמוק לע

 טסטערטעצ וד ןוא ריט ןייד ייב דֹלֶאֹג ייזרַאפ ךיא זַא ,ןעז טסעוװ .ןעניזַאב

 .סיפ ענעגייא ענייד טימ סָאד

 וצ טנייה ןיוש טײטשַאב יז .גנורעטכיילרַאפ ןופ טלכיימשעג טָאה רע
 | - . .טוג זיא .ןייג

 !ַאקסומ ,רדנ ןייד ןדניבפיוא לעוו ךיא ---

 !לאומש ,טשינ סָאד -- |
 .םס יװ רעמ זיא סע !ַאקסומ ערעייט ,טרַאּפשעגניײא טזיב --|

 ,ריטסיזקע ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא ןרעוו ןריובעג טפרַאדעג טשינ טסָאה וד

 וד סָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןרעוו ןריובעג טרָאטעג טשינ בָאה ךיא רעדָא
 : ..טסבעל

 ןַא ןיא ןעלרנַאװרַאפ טנעה ענענייא יד טימ רעיורט ךָאד טסנעק וד --

 : | יי ,דיירפ רעקיבייא

 -עג ןוא גנַאלעג טימ  טלּפַאלּפעג רעטייו טָאה יז .ןגיוושעג טָאה רע
 : | | :ננַאלק

 זיב ,לָאמ ליפ ,ןטרעפ ַא ,ןטירד ַא ַא ,לָאמ ןטייווצ ַא ןעמוק לע ךיא --
 : | .ןזָאלקעװַא טשינ ךיס טסעוװ וד

 .טכַאלעג טָאה יז

 .ןַײרַא לָאטיּפש .ןיא ןייג םורַא עלייוו ַא ןיא טפרַאדעג טָאה רע

 2 : .רֶע --- םעדכָאנ ..זיוה ןופ עטשרע/ יד סױרַא זיא יז

 ןייק טריפ סָאװ געוו ןפיוא ,ןַאב םוצ יז .לָאטיּפש ןיא קעװַא ןיא רע

 | | .רעטָאפ םוצ ,זַארַאגַאמ

 רָאג רשפא ,טכַארטעג טָאה יז .טקינײּפרַאפ יז טָאה טפַאשקנעב יד
 / טראפ ךָאד זיא סע .ןבעל לסיב ןטימ ןקידנערַאפ ,םעלַא םעד ןופ ןרעוו רוטּפ
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 ןופ גנַאלק ַא ,רבדמ רעד ןיא ףיוא ךיז טבייה סָאװ ביוטש ַא יװ ,רעמ טשינ
 .רעמ טשינ ןוא ןטָאש ַא ,לגיופ ַא ןופ יירשעג ַא ,טנעמורטסניא ןַא

 א א

 .טכַאנ רעד ןיא טעּפש רָאג ןעוועג זיא סע

 ,לטעלב סָאד טרעטיצעג ץלַא ךָאנ טָאה טנַאה ןייז ןופ רעגניפ יד ןשיווצ

 .עמַארגעלעט יד

 ,לשיט ַא ייב ךיז טצעזעגוצ ,עמַארגעלעט יד טגײלעגקעװַא טָאה רע
 ןגעוו קרעוו ןייז ןביירש רעטייוו ןעמונעג ןוא ריּפַאּפ סנגיוֵב טּפעלשעגסױרַא
 -עגסיוא רעטציא רע .טָאה ,טמולחעג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ סָאד .ןיצידעמ
 .טרימ

 .ןבירשעג רע טָאה הרוש ךָאנ הרוש

 -םייה ןייז ,ימַאס לטעטש םעד ןיא קעװַא רע טעװ גָאט םענייש ןייא ןיא
 ,רעדנואוו ןָאטפיוא ןענעק טעװ ןעמ .עדייבעג רעיינ ַא ןיא ןייז טעוװ רע .טרָא

 ...הכרב ,ןגיוא יד .טעמתחעג ןרעוו ?לרוג ןייז טעװ געט ףניפ ךָאנ
 רע סָאװ .רָאי ייווצ עטצעל יד רַאפ לָאֿמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע

 -נָאלּפ ,ןענייּפ ,ןלערש עֶלַא .טימעג ןיא גנוקיאורַאב ַא ַא טליפעג גנילצולּפ טָאה
 -מוא ןייז טימ ןיילַא רענייא ןעוועג זיא רע .ןדנואוושרַאפ ןענעז ןשינרעט
 .רעהַא רעדָא ןיהַא ,לָאשגָאװ ַא .לרוג ןכעלדיימרַאפ

 -ךַא ,עביל ,יורפ ענייש ַא סע !יא ?ןבעל ןופ ןיז רעצנַאג רעד זיא סָאװ
 ?םטוג םוש ןייק טשינ ריד ןעוט ערעדנַא ןעוו ,ערעדנַא וצ סטוג ןָאט ,טעב
 רעד רעביא ןזייר ,טעז רעד וצ ןסע ,ךייר ןרעוו ,ערעדנַא רַאפ ךיז ןייז בירקמ
 ןכלעוו רעביא קרעוװ םעד ןיא ןעגנערבסױרַא טלָאװעג סָאד טָאה רע ?טלעוו
 | . .טעברַאעג טָאה רע

 ?ןעגנערבוצסיורַא ןעגנילעג םיא סע טעװ יצ
 טגיל טולב ,ןצרַאה ,חֹומ ןייז ןיא טשינ .רעכיז ןעוועג טשינ זיא רע

 .רעפטנע רעד

 -קָאד רעסיורג רעד ןעוו טסואוורעד גָאט ןבלעז םעד ךָאנ ךיז טָאה רע
 / סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה רע .ַאקנַאלבַאסַאק ןופ טרָאּפ םעניא ןָא סמוק רָאט
 -ָאה טגיילעג ָאי רֹע טָאה סעּפע .ןטרַאװּפִא ןענעק םיא לָאז רע זַא ,ףרַאד ןעמ
 .רעכעליירפ ןעוועג םיא זיא ?ייוורעד .טשינ סעּפע ןוא םעד ףיוא ןעגנונעפ



 לטיּפַאק רעטסקיצנאוװצנואפניפ

 ורע רעד ןופ עמַאזנײא יד
  "טלעוו םעד ןוא רַאטַאנעביא ל?אומש רָאטקָאד ןשיווצ שינעגעגַאב יד

 .ַאקנַאלבַאסַאק ןופ טרָאּפ םעניא ןעוועג זיא רָאטקָאד-ןגיוא ןטמירַאב

 סיֹורָאפ ןופ טָאה רע .טלסיירטעצ ןוא שיאעוורענ ןעוועג זיא לאומש

 םורַא ןעוועג זיא ץלַא .טסואוועג טשינ סעּפע ןוא ןיד-קסּפ םעד טסואוועג

 ןעוועג זיא רע סָאװ טייצ רעצרוק רעד ןיא טָאה רע .טלּפענרַאפ םיא ןוא םיא

 ,יַּתַאס :םעדכָאנ ,טייהדניק ןייז ןופ רעקיטש טבעלעגרעביא טרָאּפ םעניא

 | | ...זַארַאנַאמ ,זירַאּפ

 רענידַאב-ףיש ,רעגערט עשידיי ןוא עשיבַארַא .ןעמוקעגנָא זיא ףיש יד !

 | .טרָאּפ םייב ךעלפיש ןיא ,לעד ןרעביא ןפָאלעגמורַא ןענעז

 ַא ןטלַאהעג טנַאה ןיא טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא ןעגנַאגעגנגעקטנַא זיא לאומש

 .םיִנּפ קיטומטוג ַא ,עטלירבַאב ,ןגיוא עכעליירפ ,לקישטנַאדָאמעשט םעניילק

 ַא טגיינרַאפ טכייל ךיז טָאה רע .ןקילב ענייז טננערטשעגנָא טָאה ?אומש

 ;טנַאה יד טקערטשעגסיוא ןוא געוו םעד טלעטשרַאפ ,עגר

 -עלעט ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא .רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד ןיב ךיא ---

 .ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ןעמוק םייב ןטרַאװּפָא ךייא לָאז ךיא זַא ,זירַאּפ ןופ עמַארג
 ןגיוצעגקירוצ ךיז טבכייל ,ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה ןַאמ רעטייווצ רעד

 סָאװ םענייא ןופ לוק ןכעליירפ ַא טימ טנַאה ַא טקערטשעגסיוא קיטסַאה ןוא

 ( :הרושב ַא סעּפע ןגעקַא ןיילַא טייג

 .זירַאּפ ןיא סינרעב לדיימ יד ,ָאי ,ַא ...!רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,ַא --

 עכעלרעדנואוו ַא זיא יז .טרַאװעגּפָא ךימ טָאה ריא סָאװ טוג ?ריא טנעז סָאד

 ...יורפ עלופטכַארּפ ַא ?עטכילעג רעייא !טײקטרַאּפשעגנייא ַאזַא ,ןָאזרעּפ

 ןפיוא סױרַא םיא זיא סייווש רעטכייל ַא ,ןרָאװעג טיור זיא לאומש
 סָאד ,ןרעפטנע וצ סָאװ טסואוועג טשינ טנעמָאמ םעד ןיא טָאה רע .ןרעטש
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 רעד סָאוו ,ןהכרב ןופ סורנ םענייפ םעד רַאפ טּפַאלקעג םיא ןיא טָאה ץרַאה

 | .ןבעגעגּפָא םיא טָאה ןַאמ רעטמירַאב

 ,רעטרעוו עטוג יד רַאפ ךייא קנַאד ךיא .ןידניירפ ַא ,עטנַאקַאב ַא --

 ַא ןיא טצעזעגניירַא ךיז ןבָאה ייז .ןפַאה ןופ סיױרַא ןענעז רענעמ עדייב

 ."קיטסעשזדַאמ, לעטָאה םוצ ןרָאפרַאפ ,עקשזָארד
 ןביילב טלָאזעג טָאה רָאטקָאד רעטמירַאב רעד .טדערעג קיניײװ ןבָאה ייז

 רעטלַא רעד ןיא ןרָאפּפָא םעדכַאנ ןוא געט ייווצ ַאקנַאלבַאסַאק ןיא

 | | .ועפ טָאטש

*ִ 
 נָא

 -ַארַאב רעד ייב ךָאנ ןענעז רָאטקָאד-ןגיוא רעזירַאּפ ןטמירַאב םעד ץוח ַא

 -עג טשינ זיא ייווצ יד רַאפ .ַאקנַאלבַאסַאק ןופ םיריוטקָאד ייווצ ןעוועג גנוט

 לָאמ רעטרעדנוה ,טײקנַארקךגיױא ןַא רעביא םויליסנָאק רעד סעיינ ןייק ןעוו

 ַא ןעניגרַאפ ךיז ןעק ָאקָארַאמ ןיא רעוו .טַאהעג סָאד יז ןבָאה שדוח ןיא

 ,רעבַארַא עכייר ,עקנארקדןגיוא עטלייצעג זיולכ ?םיריוטקָאד ןופ םויליסנָאק

 ןענעז ןוא ָאטענ םעד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ יד ,ןדיי עכייר רעדָא

 -ןגיוא רעטנזיוט ,רעטרעדנוה רעבָא .דנַאטשליױאוו ןסיוועג ַא ןיא זיא סע יו

 ץִלַא ןעמענ ייז ןוא רָאטקָאד ַא וצ ןייג ןופ ןעמולח טשינ וליפַא ןענעק עקנַארק

 .םורַא םעלַא ןופ ,רוטַאנ רעד ןופ ,טָאג ןופ ףָארטש ַא יוװ ,לַאטַאפ ןָא

 ,ןלאומש טנעקעג ןבָאה  ַאקנַאלבַאסַאק ןופ םירױטקָאד-גיוא ייווצ יד
 סָאװ גנוטַארַאב רעד ייב ןעוועג ייז ןענעז רעטציא .טַאהעג ביל רעייז םיא

 -עיצעּפס ַא ןיא ,טָאטש רעד ןופ לָאטיּפש ןסיורג םעד ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא
 .עקנַארק-ןגיוא רַאפ גנולייטּפָא רעל

 -קָאד ןוא ַאלנַאלבַאסַאק ןופ םיריוטקָאד ייווצ יד ,ןַאמ רעטמירַאב רעד

 םעד טדערעגרעביא רעדיוו ןוא טדערעגרעביא ןבָאה ,רַאטַאנעבױא ?אומש רָאט

 ,לַאפ

 ןרעטצניפ ַא ןיא ןהעש עכעלטע ךָאנ יא ןידיקסּפ רעד ,סולשַאב רעד

 ןסיורג םעד ןיא ןגעלעג --- רעהפיוא ןָא ןגיוא יד ןופ ןעננוטכיילַאב ןוא לַאז

 .קיומ סרָאטקָאד

 ,שיצַאקש ,שירעפיטש ?סיב ַא ךיוא ןוא טסנרע ןעוועג זיא רענעי

 -סיוא טסואוועג ןיילַא טָאה רע .דייר יד וצ טרעהענוצ ךיז טָאה לאומש |

 טניפעג רע דנַאטשוצ ַא רַאפ סָאװ ןיא טסואוועג ,זָאנגַאיד םעד טנכייצענ

 .ןיד-קסּפ ןפיוא טרַאוװעג רעטציא טָאה רע .ךיז

 -ייוצ סָאד ;טעװעטַארעג ןרעוו רשפא ןעק גיוא ןייא ;זָאנגַאיד רעד

 גיוא סָאד .םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא סָאד ןוא ,היאר יד ןרילרַאפ טעוו עט
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 .עִיצַארעּפָא ןַא ןייגכרוד ןפרַאד טעוװ ,טעװעטַארעג ןרעוו רשפא ןעק סָאװ

 .םורַא טייצ א ןיא ןרעוו ןָאטענ ןעק סָאד

 -כיזראפ טימ סעצָארּפ ןצנַאג ַא טנדרַארַאפ טָאה רָאטקָאד רעסיורג רעד

 ןרעוו .רשפא ןעק סָאװ ,גיוא םעד רַאפ ןעגנונעפָאה ןבענעג טָאה רע .ןטייקיט

 -עג םוש ןייק טשינ טעז רע זַא ,ןלאומש טרעכיזרַאפ טָאה רע .טעװעטַארעג

 -עּפָא יד ןריפכרוד טעוו ןיילַא רע זַא ,טגָאזענוצ ךעלרעייפ ,טגָאזענוצ ןוא רַאפ

 ןייק ןעמוק טייצ רענעי ןיא טפרַאדעג טלָאװ לאומש .זירַאּפ ןיא רעבָא ,עיצַאר

 רעד ,רע רעדָא ,לָאטיּפש ןקיטרָאד ןיא ןכָאװ עכעלטע ןייוּפָא ןוא זירַאּפ

 -ַאב יד ןופ ,םעד טול ?ייוו. ,םורַא טייצ ַא ןיא ןייז ָאד רעכיז טעװ רָאטקָאד

 ךעלנע סע זיא ,ףיוה סנַאטלוס ןיא רעקנַארק רעד ןופ טָאה רע סָאװ ןטכיר

 -יוו ןוא ןעמוק רעדיוו ןפרַאד רעכיז טעוװ רע ןוא ,טייקנַארק סלאומש ,ןייז וצ

 .ןעמוק רעד

 .רע .טייקיאור רעשיאאטס ַא טימ דייר עלַא יד ןעמונעגפיוא טָאה ?אומש
 םיא טעװ ןעמ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .רעגרע ךָאנ ףיוא טכירעג ךיז טָאה

 יד ןופ רענייא םיא טרעכיזרַאפ ָאד ןוא ,טייקדנילב עקידנעטשלופ ןגָאזסױרַא

 : ,טעװעטַארעג ןרעוו רשפא ןעק גיוא ןייא זַא ,ןטסילַאיצעּפס עטסערג
 ןסיורג םעד ןופ ןרירעּפָא ןזָאל וצ ךיז ןסָאלשַאב קנַאדעג ןיא טָאה רע

 ,ָאד ןעמוקרָאפ טעוו סָאד רעדָא ,זירַאּפ ןייק ןרָאפ טעוו רע .רעדָא ,רָאטקָאד

 ,ןטעברַא עֶלַא ןָאט ןלאומש ןסייהעג לייוורעד טָאה רָאטקָאד רעסיורג רעד
 זיא סע .רעגרע ןייז טשינ ןעק סע ,ןלַאפרַאפ רעבָא ,קיטכיזרָאפ ןייז ?סיב ַא

 | .ןײלַא ןשטנעמ םענופ זיא סע .רוטַאנ רעד ןופ זיא סע ,טָאג ןופ

 רעטלַא רעד ןיא ןרָאפענּפָא טסילַאיצעּפס רעד זיא גָאט ןבלעז םעד

 .זעפ טָאטש

 ףיול ןצנַאג םעד ןהכרב ןסיוו טזָאלעג עמַארגעלעט א ןיא טָאה לאומש

 ןייז ןיא רעטציא טעילט סָאװ גנונעפָאה רעד ןופ ןוא ,ןשינעעשעג יד ןופ

 | | .טימעג

 א .

 טגעלפ ,ןטכַאנרַאפ יד ןיא טעברַאעג טָאה הכרב ואוו ,ןַארָאטסער םעניא

 ןיא ןעוועג רע זיא ןעזסיוא ןטיול .ןַאמ רעטדיילקעג-טנַאנעלע ןַא ןעמוקניירַא

 ,ךיוה ןעוועג זיא רע .רעקיסיירד יד ןטימ ןיא רעדָא ,רעקיסיירד בייהנָא יד

 ,טגעלפעג טוג -- טכיזעג סָאד .ךעלמענרַאפ ,טנַאזָאּפמיא טלַאטשעג ןייז

 ,ןגיױוא עניורב .טַארקָאטסירַא ןַא ןופ ןעגנוגיינ טימ שטנעמ ַא ןופ ןכירטש

 .ןזָאלעצ עלעסיב ַא ןוא טמולחרַאפ עלעסיב ַא ,עליטש

 .ןָאירַאמ לימע :ןעוועגנ זיא ןעמָאנ ןייז

 ןעמוקעג ןוא שיט ןטריוורעזער ַא טַאהעג ןַארָאטסער םעניא טָאה .רע
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 "רעס םיא טָאה הכרב .טיורב-טנוװַא ןסע טכַאנרַאפ ןדעי ךעלטקניּפ רע זיא
 ןייוו ןטיור ןטלַא ,ןענייוו עטסרעייט יד טלעטשַאב לָאמעלַא טָאה רע .טריוו

 .ןהכרב טימ לסעומש ַא טּפַאכעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה רע .זייּפש רעד וצ

 ןייז וצ ןרענ יז טָאה יצ .טניואוו יז ואוו ,טמוק יז ןענַאװ ןופ טנערפעגסיוא

 -דַא ןַא לָאמ8 ןרעוו ןוא ןרידוטש סָאד תמא ןַא ףיוא טניימ יז יצ ,זירַאּפ ןיא

 ?זירַאּפ ןיא ןיטַאקָאװ

 .טימ ,לרעטבעלעג ןטכייל ַא טימ טרעפטנעעג ץְלַא ףיוא םיא טָאה הכרב
 רעסיוועג ַא טימ ךיוא ןוא טייקכעלטניירפ ַא טימ ךיוא ,סרעפטנע עקיטייז
 סָאװ שטנעמ ַא זירַאּפ ןיא ָאד זיא סע סָאװ ,טײקרַאבקנַאד ןוא טייקירעגיינ
 | ,ריא טימ ךיז טריסערעטניא

 יַאװ ,טלעג"קנירט םענייש ַא טזָאלעגרעביא לָאמ סעדעי ריא טָאה רע

 | ,טנגעזעג ךיז םערַאוװ ןוא ןעמוקנײרַא םייב טסירגַאב ךיז םער

 ןַאמ םעד טנעקַאב טָאה יז טניז ןפָאלענּפָא ןענעז םישדח עכעלטע ןיוש

 -וצ ,ךעלפעה ,טנַאגעלע רעייז ריא וצ ןעוועג לָאמעלַא זיא רע .ןָאירַאמ ?ימע

 ,לביימש ןטימ וליפַא ןוא גנוגעווַאב ,טרָאװ טימ ןטלַאהעגקיר

 ,דייר ענייז ןופ טכַאמעג טשינ ךיז טייצ רעטשרע רעד ןיא טָאה הכרב

 םע ןַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא יז טָאה טעברַא רעד ןופ קעוװַא זיא יז יו םעדכָאנ

 סָאװ גנַאלק ַא יו ױזַא ,עלעגר ַא ןָאטעג טכַאהט ַא .ןָאזרעּפ ַאזַא טריטסיזקע

 ןייז ךיוא ױזַא ,ףיוא לָאמלייט טצילב ןוא ןורכיז םעניא ןייַא ךיז טסייר

 -רַא ריא טימ ןעמונרַאפ ?יפוצ ןעוועג יז זיא טּפיוהרעביא .ךיא ןייז ןוא םינּפ

 ,ךיז טקרַאטש סָאװ לָאװק ַא יו ןענרעל ןוא ןענרעל ,רעכיב ,ןרידוטש ,טעב

 .ןלאומש טימ ןעמונרַאפ ןעוועג

 פימע ןַאמ םעד וצ ןקוקוצ רעסעב ןעמונענ ךיז יז טָאה רעטעּפש לסיכ ַא

 | .ןָאירַאמ

 ךעלעמַאּפ ריא טָאה רע .לדייא ןוא ליטש טרינָאּפמיא ריא טָאה רע

 ףרָאד ַא ןיא ץעגרע טניואוו רעטָאפ ןייז ,טקעטיכרַא ןַא זיא רע זַא ,טלייצרעד
 ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא זיא רע זַא ,טסואוורעד ךיוא ךיז טָאה יז ,ןָאגרוב ןיא
 .ןָאגרוב ןיא החּפשמ רעקילעדַא רעטלַא ןַא

 -רעד ;םרָאפ רעטכייל ַא ןיא ,עקירפַא-דרָאנ ןגעוו טלייצרעד םיא טָאה יו
 .רעטקַארַאכ ןוא טירָאלָאק רעייז ,ןשטנעמ עקיטרָאד יד ןופ ןבעל ןופ טלייצ
 -רעד םענייפ םעד רַאפ ןטנעמילּפמָאק ריא טכַאמעג ,טרעחעגוצ ךיז טָאה רע
 .ןושל ןשיזיוצנַארפ ןיא טנעצקַא ןשינַאקָארַאמ םעד רַאפ ןוא ןלייצ

 ,טפַאשטניירפ ןייז זיולב טשינ .טקעטשעגנָא יו טָאה טפַאשטניירפ ןייז
 ,ןעזסיוא ןייז ,ןרעינַאמ ענייז ןופ טייקכייר יד ,ךיז ןעמענַאב סָאד ךיוא רָאנ
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 -עג ַאזַא ףיוא ןטיה ןוא ןעמולח ןעיורפ עכלעוו ןנעוו ,ןַאמ ַא ןופ םענראפ רעד

 .טבענ עפיט יד ןיא טלַאטש

 עביל רעסיורג ריא ןגעוו טשינ רָאנ ,ט?ייצרעד םיא יז טָאה םעלַא ןגעוו

 -ייא ריא טַאהעג טָאה יז יו ױזַא .רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד ַא םענייא וצ

 א יז זיולב ,ןעמוקנירַא טרָאטעג טשינ טָאה רענייק ואו ,טלעוו ענעג

 וליפַא ,ןעמָאנ סלאומש טכַארבעגסױרַא טשינ עדמערפ רַאפ יז טָאה ,לאומש

 טלייצרעד ָאי טָאה יז ןעמעוו ,ןַארָאטסער ןופ רעמיטנגייא םעד רַאפ טשינ

 .טייקדנילב ןופ ןעװעטַאר ןעמעוו ףרַאד יז זַא ,עטכישעג יד

 טלעפרַאפ לָאמַא טָאה ןָאירַאמ לימע זַא ,טייוו ױזַא ןעמוקעג זיא סע
 טנעלעג טשינ ,םיא ךָאנ טקנעבעג יז טָאה ,ןַארָאטסער ןיא טייצלָאמ ןייז ןסע

 ןעוועג זיא יז ,טנעה יד ןופ ןלאפעג ןיא טעברַא יד ,טרָא ןייק ךיז ןעניפעג

 יייוו טסולגעג ריא ךיז טָאה סע ןוא טציירעג ,טמיטשעג טכעלש .,שיאעוורענ

 .ןעיירש ,ןענ

 ױזַא יו :םעד רַאֿפ טלדיזעגסיוא ןײלַא ךיז יז טָאה טעברַא רעד ךָאנ

 טסייוו יז ,ןַאמ רעדמערפ ַא ךָאד זיא רע ?לימע םעד ןופ ןטכַארט יז געמ
 -רַאפ ךָאד זיא יז !טייצ עצרוק ַא זיולב םיא ןעק יז ןוא םיא ןופ טשינרָאג

 ,סױרַא קיבייא הוא ,ןלאומש יירטעג ןוא טביל

 דלַאב ןיוש .םיא ךָאנ טקנעבעג ךָאד רעבָא ,טלדיזעגסיוא ךיז טָאה יז

 טרירַאב יז טָאה לאומש טניז ,ָאקָארַאמ ןופ קעװַא זיא יז טניז טייצ רָאי ייווצ

 .טשולעג טשינ ,טרירַאב טשינ יז ןַאמ ןייק ךָאנ טָאה ,ןָא טייצ רענעי ןופ

 טגָאז ןעמ ,ןטנעמילּפמָאק ריא טכַאמ ןעמ ,טייקיריג טימ ריא ףיוא טקוק ןעמ

 ןליוו ,טפַאשטנַאקַאב ריא ןכוז ןטנעדוטס ,םירוחב עגנוי .ןייש זיא יז זַא ,ריא

 ןגייל ,ןשוק וצ יז ןכוזרַאפ ענעדיישרַאפ ןכַאמ ,ןטנווַא יד ןיא ןעמענסיורַא יז

 יז רָאנ .שוק ַא ןבעג ןזָאל רָאנ ךיז לָאז יז ,ןשינעגָאזוצ ענעדלָאג , רָאפ ריא

 ןיא ןבעל םַאזנייא ךעלקערש ַא טבעל יז .ּפֶא ןעמעלַא ןוא ץלַא טסיוטש

 -נייא .ןַארָאטסער םעד ןופ ןסיורד ןיא ,ןרעיומ-טעטיזרעווינוא יד ןופ ןסיורר

 ןוא געווסיוא ןַא אי יז טעז סעּפע .טלינייּפ רעיורט רעד ,טמולחרַאפ ,םַאז

 רשפא טלָאמעד טעװ יז .ןיטַאקָאװדַא ןַא ןרעוו ,ןייגרעד טעװ יז .טשינ סעּפע
 -רעדינ יד ןפלעה ןוא ,ןָאטענ טָאה לאומש יוװ ױזַא ,ָאקָארַאמ ןייק ןרָאפקירוצ
 ךיז רעדיוו טעװ יז .ָאד ןביילב טעװ יז רעדָא ,רעבַארַא ןוא ןדיי ענענַאלש

 .טייוו קידלַאװעג ױזַא ,טייוו ױזַא ךָאנ זיא סע רָאנ .ןלאומש טימ ןדניברַאפ
 ןיוש טעוװ רע ביוא ,טסייוו רעוװ ןוא טלָאמעד זיב ןפױלּפָא ןפראד ןרָאי ךס ַא
 ...ןסעגרַאפ ןבָאה יז טעװ רע .ןַאקסומ טימ ןייז טשינ טלָאמעד

 יז .ןעקנַאדעג ענעגייא יד ןופ רעטנָאלּפ םעניא ןרָאװעג ןסירעצ זיא יז
 .ןַאמ ַא ןופ רירַאב םעד ךָאנ ,ןלאומש ךָאנ שינעקנעב ןיא ןעגנַאגעגסױא זיא
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 ןוא ןעגנוטסולג טימ יורפ ַא ,רוטַאנ עקידרעבליזקעווק ,קידרעייפ ַאזַא ,יז ןוא
 *מורַא ,גייטש ַא ןיא ןעמיוצנייא ןיילַא ךיז יז געמ ױזַא יו ,טולב ןקידעכָאק

 טייקכעלקריוו רעד ןופ ןפיולטנַא ,ןטפַאשקנעב ןוא תומולח טימ ךיז ןעלגניד

 | ?ןייז טפרַאדעג טלָאװ יז סָאװ םעד ןופ

 יז .ןייגרעטנוא טעוו יז .תושירּפ ןופ ןבעל ַא וצ טּפשמרַאפ ךיז ןיילַא

 ..טלעטשעג ךיז טָאה יז סָאװ ליצ םעד ןכיירגרעד טשינ טעוװ

 ךיז טָאה סָאװ ,רעטנָאלּפ םעיינ םעד ןליטשנייא טנעקעג טשינ טָאה יז

 | .ןָאירַאמ לימע -- ןַאמ םעד ןוא ריא םורַא טליונקעג

 שעברַא ּוד ןגָאזּפָא טלָאװעג טָאה יז זַא ,ןעגנַאגרעד טייוו ױזַא זיא סע

 ןַאמ םעד רעמ ןעז טשינ רָאנ ,שרעדנַא סעּפע ןָאט טעוװ יז ,ןַארָאטסער םעניא

 .ןעשעג טעוװו סעּפע .לימע

 | .טלסיירטעצ יז טָאה קערש יד

 "ןגיוא רעטמירַאב רעד זַא ,העידי יד ןעמוקעגרעטנוא גנילצולּפ זיא ָאד

 -נייא םעניא טלַאהנָא ןַא ןעמוקעג זיא רעדיוו .ָאקָארַאמ ןייק טראפ רָאטקָאד

 .ַאנַאמַא (סינרעב) הכרב ןופ ןבעל ןעמַאז

 ריא ןיא ןיײרַא רעדיוו ,רַאטַאנעביא לאומש ןעזעג זיולב ךיז רַאפ טָאה יז

 טשינ ,ןלימע ןופ דייר יד וצ טרעהענוצ טשינ ךיז וליפַא ,טלעוו רענעגייא

 טײקטנוװַאהַאב עקידלַאװעג ןייז ,ןטייקיאעפ ענייז ,לעטשעג ןייז טרעדנואווַאב

 רעד ןיא טבעלעג רָאנ טָאה יז .טסנוק ,קיזומ ,רוטַארעטיל ןופ טלעוו רעד ןיא

 .ךיז טניפענ לאומש ואוו רעמיצ םעד ןיא ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ַאללעמ

 טימ עמַארגעלעט יד ןעמוקַאב טָאה יז .ןפָאלעגּפָא ןענעז געט עכעלטע

 לאומש .טסואועג סע טָאה יז .עטוג ןייק טשינ ןוא סעיינ עטוג .סעיינ יד

 זַא ,םעד טימ טיירפעג ךיז טָאה יז .ןניוא יד ןיא טייקנַארק עטסנרע ןַא טָאה

 ןבעֶלּפָא גיוא ןייא טימ ןעק ןעמ .גיוא ןייא ןעװעטַארּפָא רשפא טעוװו ןעמ

 ןיא זיא דיירפ יד .טכַארטעג יז טָאה -- ,ןבעל סיורג שירעפעש ,ןייש ַא

 -ַָאברַאק עיסעמ םעד ןשוק טּפַאכעג טָאה יז זַא סיורג ױזַא ןעוועג גָאט םענעי

 -עג ךיוא ךיז ןוא טעילעמשטירּפ ןרָאװעג ויא רע .רעמיטנגייא םעד רעינ

 | / -.קילנ ריא טימ טיירפ

 רער .ןלימע טימ טלּפַאלּפעג ןוא טנוװַא םעד טגיילעגפיוא ןעוועג זיא יז

 ,םינּפ ריא ןיא גנולדנַאװרַאפ עצנַאנ ַא סעּפע .טנעקרעד טשינ יז טָאה ןַאמ

 .טייקכעליירפ ַאזַא סעּפע ןוא ןדנואוושרַאפ זיא רעיורט רעד .טימעג ןוא ןגייא

 ןָאטּפָא ,ןעננירּפש ,ןשוק ,,ןצנַאט ןּפַאכ םיא טסולגעג ריא ךיז טָאה סעי
 רעד .תונברק עֶלַא ,טניױלעג ךָאד ךיז טָאה ץלַא .קיטש עסואימ ןוא עדליוו

 -ּפָארַא טעוװ קילג ַא ןוא ןלאומש ןעװעטַאר רשפא טעוו רָאטקָאד רעטמירַאב

 ...ןדייב ףיוא ןלַאפ
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 .גנורעטכינסיוא יד ןעמוקעג ןיִא םעדכָאנ

 ַא ןבירשעג טָאה יז ,קיטסַאה ןוא לענש ןעמוקעגי זיא גנורעטכינסיוא יד -

 ןעז וצ רעדיוו טגָאזענוצ ןוא ,בוט-לזמ ןשטנואוועג םיא ,ןלאומש וצ ווירב

 ביוא ןוא ,םורַא טייצ ַא ןיא ןייז טרָאד רעכיז טעװ סָאװ ,טסילַאיצעּפס םעֶד

 וצ טשינ ןרַאּפשנייא ךיז טעוװ לאומש ןוא ָאקָארַאמ ןיא ןייז טשינ טעװ רע

 טעװ טסילַאיצעּפס רעד זַא ,ןענעדרָאנייא ױזַא יז טעוװ ,זירַאּפ ןייק ןעמוק

 | - .אקנַאלבַאסַאק ןייק ןרָאפ

 .גרָאז ןוא טפַאשקנעב ,טײקמַאזנייא ןופ געט ןביוהעגנא ךיז ןבָאה רעדיוו

 ;גָאט ַא לָאמנייא ןוא

 ןיא טעברַא יד .טגיילעגפיוא טוג ןעוועג טשינ טּלָאמעד יז זיא סעּפע

 .רעווש רעייז ןעוועג זיא ןרידוטש סָאד ןוא רעווש ןלַאפעג ריא זיא ןַארָאטסער

 -בישעג ,קיטסירוי ןגעוו סעיצקעל ּפָאק ןיא טרעטנָאלּפעג ריא ךיז ןבָאה סע

 ײטנַאמַאר רעטייוו ַא וצ טפַאשקנעב ַא ךיוא .ןעמַאזוצ ץלַא ,רוטַארעטיל ,עט

 .ֿפָאט"רעייפ --- ַא ןוא טייקשימייה ,טייקנייש ןוא טייקמערַא ,טלעוו רעש

 ןוא ןייש שילרעטסיוא ןעזעגסיוא טנייה יז טָאה גרָאז רעצנַאג רעד ייב

 .קידוונח

 טימ טילגעג ןבָאה ןגיוא יד ,טרעקַאלפעג ןוא טילגעג ןבָאה ןקַאב יד

 "ןָאנ יד ,סרַאבכיירגרעד-טשינ סעּפע ןוא טייקליטש טימ ,םיורט ןוא רעייפ

 טרַאגעג ןבָאה ,עקידנשרַאק ,עלופ -- ןּפיל יד ,טרעטַאלפעג ןבָאה רעכעכ

 | .טײקטרַאצ ןֹוא גנורירַאב

 גָאז ַא ןָאירַאמ לימע טָאה -- ,סינרעב ,ןייש ,טילבעצ סיוא טסעז ---

 ?סָאװ וטסייוו --- .לשיט ןייז טנידַאב טָאה יז ןעוו ,ןָאטעג

 ןייֵלַא רע .ןייר ,שירפ ױזַא זיא םיא ןיא. ץְלַא .קירעגיינ ןרָאװעג זיא יז

 | .ןַאמ רענייש ,רעקרַאטש ,רעפייר ,רעקיטפערק ַאזַא

 ?רימ טימ ןײגסױרַא טנייה טסליוו ---

 עטשרע סָאר ןעוועג זיא סע .ןצרַאה ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא ריא טָאה סע

 .טנווָא ןיא ןײגוצסױרַא ןדַאלעגנייא יז טָאה רע סָאװ ,םיא ןעק יז טניז ,לָאמ

 רע עיציזָאּפ ַא רַאפ סָאװ טסייוו רעוו רעכעלמענרַאפ ַאזַא ,ןַאמלדַא ןַא ,רע

 -ַאבמוא ,עמערָא ןַא ,ןיטנעדוטס ַא ,יז ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא טמענרַאפ
 ןוא ןַארָאטסער ַא ןיא ןירענלעק ַא ,יורפ רענַאקָארַאמ עניילק עקידנטייד

 ...!גָאט ןיא העש עכעלטע זיולב

 טסייוו ריא .ןעמונרַאפ ױזַא ןיב ךיא .ןָאירַאמ עיסעמ ,ךיוא קנַאד ַא -- |

 .ןביירש ,רעכיב ,סעיצקעל ,טעטיזרעווינוא רעד ,ךָאר

 עכעלטע ףיוא סעציילּפ יד ןופ ץלַא סָאד טָא ּפָארַא ןעמ טפרַאװ ---

 ? ָאר טעברַא רעד טימ קיטרַאפ וטסרעוו ןעוו .ןדנוטש
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 טייקכעלטניירפ ַא ןוא טייקיטומטוג טקירדעגסיוא טָאה טכיזעג ןייז --

 .ןטכעלש םוצ ןעקנַאדעגרעטניה ןייק טשינ טָאה ןוא קיטכירפיוא זיא סָאװ !

 ...ריא ,ךעלנעמ טשינ ויא סע רעבָא .רעניײזַא ןיינ םורַא ---

 .רעטַאעט-*עלטַאש,, םייב ןטרַאו ריד ףיוא לעוו ךיא ---

 ,טשינ ןעק ךיא ,ןָאירַאמ עיסעמ ---

 ןבָאה טזומענ סע טָאה יז ,גנודַאלנייא רעד ןופ טוג ןעוועג ריא זיא סע

 ייוצ רעביא ןיוש .עיזופסנַארט עיינ ַא ןבָאה זומ סָאװ ,רעקנַארק-טולב ַא יו

 ַא ןופ ןעמָאנ ַא טימ זיולב ,גרָאז רעד טימ זיולב ,ןיײלַא ןצנַאגניא טייצ רָאי

 ןילַא ךיז טסע ןוא ךיז טעשזירג ;ריא ןופ טייוו-ןעלמיה זיא סָאװ ןשטנעמ

 ,םעד ףיוא ןיוש יז טפָאה טייצ עננַאל ַא .קערש רעד רַאפ ,תועט םעד רַאפ

 ךָאד זויא סע .,ןליפַא ןשוק ,ןטסיירט יז לָאז ,ןדַאלנייא יז לָאז ,לימע ,רע זַא

 זיולב לָאז רע ידכ ןרָאװעג ןפַאשַאב טשינ ךָאד זיא שטנעמ ַא ,ךע?לקערש ױזַא

 ךָאד ןיא סע ,םענעי רַאפ ןבעל עכעלגעט סָאד ןוא ךיז ןבענּפָא זיולב ,ןדייל

 .סונעג ,דיירפ יוו ךַאז ַאזַא ןַארַאפ

 טשינ טסָאה .רעטַאעט םייב ןיינ ךָאנ טונימ עכעלטע ,סינרעב ,ונ --

 | .ןענַאד ןופ ןייג ֹוצ טייוו

 ,ןסילשַאב טשינ ץלַא ךָאנ ןעק ךיא רעבָא ,סייוו ךיא ---

 ךיז טסקערש רעדָא ,ןענרעל ןדנוטש עכעלטע יד ןרילרַאפ בילוצ --

 | ?ןטבילעג ןייד רַאפ

 ?רעטבילעג ןיימ ---

 זיא יז .םיא וצ טקוקענפיױורַא טָאה הכרב .טלעטשעגנפיוא ךיז טָאה רע

 לאומש .ןענעגעגַאב וצ םיא טימ טנוװָא טנייה ךָאנ ךיז ןענַאטשַאב קנַאדעג ןיא
 .ןייז ?חומ ןלעוװ עלַא ,דניז א זיא סע ביוא ,ןייז ?חומ טעוו

 ?ןטסנָאז ,ןטבילעג ןייל טשינ וטסָאה ---

 .רעטנומ ,טרעטייהעגנפיוא ןרָאװעג זיא יז .טכַאלעצ ךיז טָאה יז

 .ןעמוק לעוװו ךיא ,טוג ---

 .טלטיורַאפ ךיז טָאה יז! ; .קַאב ַא רעביא ןָאטעג טעלג ַא ריא טָאה רע

 .- | .ןַארָאטסער םענופ סױרַא לענש זיא רע
 שיבַארַאטלַא ןַא טמורבעגרעטנוא ,לשיט ןופ טמיױרעגּפָארַא טָאה יז

 .המשנ רעד ףיוא טוג רעייז ןעוועג טונימ רעד ןיא ריא יא סע ,לדיל-סקלָאפ
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 דנירַא ךיז טָאה יז .ליבָאמָאטױא ןרעייט ַא ןיא טרַאװעגּפָא יז טָאה רע

 - ,טצעזעג

 | ?סינרעב ,ןעז טלָאװעג וטסלָאװ סָאװ --
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 בָאה ןוא רֶאֹי ייווצ רעביא ָאד ןיוש ןיב ךיא .טשינ סייוו ךיא ..,ךיא ---

 רעטַאעט ןיא לָאמ עכעלטע ,ןעייזומ ןיא ןעוועג ןיב ךיא .ןעזעג קינייװ רעייז

 .ץלַא סָאד .לַאטרַאװק ןשיניײטַאל םעד ןוא

 ,ןײלַא ריד ןיא- ךיז טדנעוו סע .טשינרָאג-ןוא ןעז וצ ליפ ַאד ויא סע ---

 ןיוש קנַאדעג ןיא ךיז בָאה ךיא .ןָאירַאמ עיסעמ ,טליוו ריא וואו ---

 .םוג ןייז טעוװ ,ןעמענ רימ טעװ ריא ואוו .טנוװַא טנייה רַאפ טײרפַאב

 ייווצ ַא ןיא ךיז ןּפַאכנײרַא ןוא רעטרַאמנָאמ ףיוא ןרָאפוצ ןלעוו רימ ---

 .קנורט ַא ןעמענ ,ןבולק-טכַאנ

 -- .קערש טימ דייר ענייז ןסירעגרעביא יז טָאה -- ?ןבולק-טכַאנ --

 זַא ,םעד ןגעו ךיא בָאה טרעהעג ןוא ,ןעוועג טשינ לָאמנייק טרָאד ןיב ךיא

 .ךיז םעש ךיא

 ןעז וצ .קילייװגנַאל ץנַאג ךיוא זיא טרָאד .ןבירטעגרעכיא זיא ץלַא --

 . -יירפ ךיז ןכַאמ וצ ,ךעליירפ ןייז וצ ךיז טימַאב ןעמ ; .ןַארַאפ טשינרָאג זיא

 ליּפש ַא סע ןיא טייקכעלקריוו רעד ןיא .טײקטכַאמעג רעקיצנוק טימ ךעל

 רעדָא ,ךיז ןעיירפ ןוא ךיז ןליּפשרַאפ סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ,ןוָאלב-ןפייז ןופ

 סָאװ ערעדנַא ןַארַאפ ןוא ,רעכעליירפ ייז טרעוו סע זַא ?עטשנָא םעד ןכַאמ

 ךיז ןעמענ סָאװ ,יר ןופ ןייז ןלעװ רימ .רעביא טשינ םער טימ ךיז ןעמענ

 | | ?טוג ,רעביא טשינ
 ,טוג ---

 עטרַאמנָאמ רַאפ ירפדוצ ןעוועג ךָאנ ויא סע

 ..ריצַאּפש ַא ןכַאמ  ויוהער ןלעװ רימ .טייצ ךָאנ ןבָאה רימ ---

 גנערדעג םעד ןיא ליבָאמַאטױא םעד טימ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה רע

 ."ררָאקנַאק, ץַאלּפ םוצ געוו םעד ןעמונעג טָאה רע .סָאטױא ןוא ןשטנעמ ןופ

 -עגסיוא ריא רַאפ טָאה ץלַא .רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגסױרַא טָאה הכרב

 ןבָאה ןרילָאק ענעדיישרַאפ ןיא ןטכיל יד ;דנַאל קידפושיכרַאפ א ןיא יו ןעז

 ןוא ןצילבפיוא ןופ געלשעג ַא ןיא רערעדנַא רעד טימ ענייא ןטכַאפעג ךיז

 ןסייר סָאװ ,ןרעייפ ןופ ליּפש ןדליוו ַא ןיא ןרילָאק ,רענעט .ןעגנולַארטשּפָא

 .געיעג ןענַאטנָאפ ַא ןיא דרע רעד וצ ןלַאפ ןוא ?מיח םוצ ךיז

 ,םעבריק ,ןענַאטנָאפ ,ןשטנעמ ,ןטנעמונָאפ ,סערייבעג ,רעמייב יר
 ןפיוא זעירעטסימ ,שיטסַאטנַאפ ןעזעגסיוא טָאה ץלַא --- סָאטיױא ,סעקשארד

 | -,פמיה ןעױלב-ץרַאװש ַא ןופ ןָאפ
 טָאה רע .טכיזרַאפ סיורג טימ ָאטיױא םעד טריפעג טָאה ןָאירַאמ ?ימע

 טָאה יז םגה ,ןקוק וצ רעירפ סָאװ ףיוא טַאהעג טשינ .טָאה הכרב .ןגיוושעג
 ןוא יינ ןעזעגסיוא סע טָאה לָאמ סָאד רעבָא .לָאמ ליפ ,ליפ ןעזעג ןיוש סָאר
 .גנושירפרעד ַא ריא רַאפ ןעוועג זיא סע. .ךעלרעדנואוו
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 ןופ טכעלפעג םעד ןשיווצ "דרָאקנָאקא ץַאלּפ םעד ןפָאלעגכרוד ןענעז ייז

 .ןטנעמונָאמ ןוא רענעט-ןברַאפ ,טכיל ,ןענַאטנַאפ ,ןעגנורעמַאהסיוא ןוא ןּפמָאל

 ןופ ."ייוילע'דדזנַאש, עײלַא רעטיירב רעד ףיוא ןעמוקעגסיױרַא ןענעז ייז

 דרע רעד ןופ ןוא ןביוא ןופ טכיל ,ןצנַאלפ ,רעמייב טימ ןעיילַא ןטייז עדייב

 יַאּפש ןשטנעמ טימ סעילַאװכ ןוא רעזייהדָאניק ,ןרעטַאעט ,ןטפעשעג ;סױרַא

 "עפַאק ענעטכיולעצ טיירב ןופ ןסַארעט ףיוא עקידנציז ,עקידנלייא ,עקידנריצ

 ,רעזייה

 טימעג ריא ךיוא .קידבוט-םוי ןעזעגסיוא ןגיוא סהכרב ןיא טָאה ץלַא

 -טנגייא זיא סע סָאװ .דיירפ ןוא גנוטרַאוװרעד ,בוט-םוי טימ ?ופ ןעוועג זיא

 .טסואוועג טשינ ןילַא יז טָאה ,גנוטרַאװרעד יר ןעוועג ךעלי

 טרעמַאהעג סע טָאה -- ,ןייז ?חומ טעוװ רע ,ןייז ?חומ טעוװ לאומש

 -עגפיוא ןילַא ךיז טָאה יז סָאװ טלעוו עניילק ענעגייא יד --- .חומ ריא ןיא

 .ןלַאפרעדנַאנופ םייב טלַאה ,טיוב

 -עג גָאז ַא לימע גנילצולּפ טָאה --- ,סינרעב ,ענייש ַא רעייז טזיב ---

 עריא ןעמונעגמורַא טכייל ןוא ?דער סָאד טזָאלעגּפָא טָאה טנַאה ןייא .ןָאט

 .רימ וטסלעפעג רעמ ץלַא ,ךיד עז ךיא רעמ סָאװ --- .םערָא םוצ זיב סעציילּפ

 ייב טּפָא טשינ טפערט ןעמ סָאװ ןטפַאשנגייא עכעלרעדנואוו ליפ טסָאה

 .ןעיורפ

 .ןָאירַאמ עיסעמ ,קנַאד ַא --

 .לימע ךַאפנייא ךימ ףור ---

 + .עיסעמ ,טשינ נאו ךיא ---

 !טייצ עגנַאל ַא ןיוש ךָאד ךיז ןענעק רימ --

 רימ .ןטסָאמעג טשינ בָאה ךיא .טייצ זיא סָאװ טשינ סייוו ךיא ---

 ,קרַאמ ןפיוא ץנַאט ךיא ,רעטציא זַארַאגַאמ ןיא רָאג ןיב ךיא זַא ,ךיז טכַאד

 דסּפ יד סיוא טגניז סָאװ ,רעבַארַא ןעמורפ ַא ןופ גנַאזעג םוצ וצ ךיז רעה

 וצ תורצ ענייז סיוא טנייוו סָאװ דיי ןעמורפ ַא ןופ רעדָא .,ןַארָאק ןופ םיק

 עטקַאהעגּפָא ,עדליו יד ראג רעה ךיא רעדָא ,םיליהת טעשטּפעש ןוא טָאג

 ןופ רעטכעלעג סָאד רָאג טּפָא רעדָא ,םירָאמזעלק-ףיוה עכעלטע ןופ ןעגנַאלק

 -ושמ רעד ןופ גנַאזעג ענעגיוצעצ דליוו סָאד ,למעק ןופ רעמָאיעג םעד ,?זייא

 ןטיוט ריא רַאפ טכיל ןוא רעקוצ טנָאמ סָאװ ,טכַאנייב טָאטש ןיא רענעג)

 .ןתת

 ןיוש .קירעגיינ ןוא םרירעג ןיב ךיא .קידנּפַאכרַאפ זיא ןדייר ןייד ---
 ןייא ןופ ּפִא גיי ןוא סעינָאלָאק יד ןיא ןרָאפ וצ ךיז ךיא ביילק לָאמ ?יפ)

 סע ,ןעמענטימ ךיד לעװ ךיא .ןָאֹט סע ךיא לע רעטציא ,ןרעדנַא ןפיוא רָאי
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 ןופ טרָאּפ םעד רָאּפ ריִמ לעטש ךיא ,ןעמַאזוצ רעטנַאסערעטניא ןייז טעוו

 .ַאקנַאלבַאסַאק

 -,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה יז
 ?טלַאק זיא סע --

 "ןַאּפס ַא רעּפרעק ןיא ןָא טפרַאוו סָאװ ,גנונָאמרעד ַא ןעוועג ,ןיינ --

 .גנורעדורפיוא עשיטַאמ

 יד ןוא םערָא ריא טנַאה רעיירפ ןייז טימ טקירדעג רעטסעפ טָאה רע

 ,דנַאטשרעדיװ ןטסעדנימ םעד ףיוא ןליוו ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז .סעציילפ

 .גנורעטנומפיוא -- ןוא עיטַאּפַא ןשיווצ ןעוועג זיא טימענ ריא

 -ביל ןוא סנטָאש ןשיווצ ,ןסַאג ןוא ןרַאװלוב רעביא ןרָאפעג ןענעז ייז

 : .טייקליטש ןוא טייקבעלמייח ןשיווצ ,רעט

 ןופ ךעלסעג עטויירדעג ןוא עגנע ,עקידלמוט יד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז ייז

 | ,רעטרַאמנָאמ

 -ָאמָאטױא םעד טזָאלעגרעביא רע טָאה סַאנ ַא ןופ ?קניוו ַא ןיא ץעגרע :

 עקידלמוט ,ענעטכױלַאב יד  ."לַאגיּפ, וצ ןייג ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא ?יב

 ןשטנעמ ,רעקלעפ ןוא ןסַאר עֶלַא  ןופ ןשטנעמ ,רעזײה-עפַאק טימ לופ ,טנגעג

 טציײלפעגסיורַא ןבָאה עפַאק רעדעי ןופ .תונושל עלַא ףיוא ןעלמוט סָאװ

 -- ןשטנעמ ןסַארעט יד ףיוא .קיזומ ,רעטכעלעגנ ,תולוק ,רעטכיל סעילַאווכ

 -נָא ,ןעלכיימש ענעדיישרַאפ ,גנודיילק ענעדיישרַאפ ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ

 ,ײלרעלַא ןרעטקַארַאכ ,דייר ,ןטָאב

 -רַאפ ןיא ,ןעקנַארטעג ענעדיישרַאפ טימ טלעוו ַא ןעקנורטעג טָאה ןעמ

 -סיוא ןענעז ךיור ךעלעקייק עיורג-ךעליולב ןוא טרעכיורעג ,ןרילָאק ענעדייש

 עטכַאמעג ,עיטַאּפַא ןוא ׁשֵא ןשיווצ ,רָאה ,רעליימ ,ּפעק רעביא ןעגנַאנעג

 רעטכעלעג ןוא דייר יד .רעיורט רעקיטש ןוא דיירפ עטכַאמעג ,ןרעטכעלעג

 םייב קינייוװעניא ןוא ןסיורד ןיא רעטכיל יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה

 יד ןיא ןטייקיסילפ עניורב ,ענירג ,קידלָאג יד רעביא ןלַאפעג ,קנַאב-לָאצ

 ןייוועג ַא רעדָא ,טנעמורטסניא ןַא ןופ ּפילכ-לדיפ ַא טימ ןעמַאזוצ ,ךעלזעלג

 -ַאלק ,טיײּפמָארט ַא ןופ לַאשפיוא ןַא טימ ןעמַאזוצ ,יורפ רעמַאזנייא ןַא ןופ

 רָאג רעדָא ,ןַאמ םענעגָאלשרעד ַא ןופ ץכערק רעטקיטשרַאפ ַא ןוא ,טעניר

 ןוא ,יורפ-ןסַאנ ַא ןשיוװצ יירעסייר ַא .יוִרפ ַא בילוצ יירעגירק ,יירעסייר ַא

 ...רעצישַאב ןטשרמולכמ ריא

 פא ,ענעסירעגּפָא ןוא גנודיילק רעטונג ןיא ןשטנעמ --- סַאג רעד ןיא

 ענעריישרַאפ ןופ ןטסירוט ,גנולייוורַאפ ןכוז סָאװ ןשטנעמ .ענעסילשעג

 ןליוו ןוא טלעג טימ ןפרַאװ ,ןרעדליּפ ןוא ןכַאל ,רעדנעל עטנעָאנ ןוא עטייוו |
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 -- תרעטרַאמנָאמ הוא ָאד .טסול ,עיזרעוורעּפ ,שינעסיירפיוא רעמ סָאװ
 ךיז ןוא ,ןרעה ,ןעז ץלַא סָאד ןעמ ןעק ,טגָאזעג ייז ןעמ טָאה ױזַא ,ייז ןסייוו
 יעמַאזנייא ןשטנעמ ךיוא ןוא ;רעטכעלענ טימ ןוא טלעג רַאפ ןפַאשנייא

 רעיורט רעד ןוא טנלע רעד ןעמעוו ,עועגָאלשרעד ,עדמערפ ,ענעגיּפשעגסיױא

 ןקעטשנא ךיז רשפא ,גנולייוורַאפ ןעז ןיירַא סַאג ןיא ןבירטענסױרַא טָאה

 לסיב ַא ןעלדנַאהנייא רשפא ,לכיימש ַא ןטעבסיוא רשפא ןוא לכיימש ַא טימ}

 .ןייוועג ַא ןיא ןצַאלּפסױרַא רשפא ןוא סונעג

 .בולק-טכַאנ ןטנַאלַאב ַא ןיא טריפעגניירַא ןהכרב טָאה ןָאירַאמ ?לימע

 טימ ןעמַאזוצ ןסָאלּפעג ןבָאה ןרעטכעלענ ,ךעלמייה ,קישיור ןעוועג זיא ָאד

 ןעגנַאגעגרעביא ןענעז ןייוו רעשעלפ ,דנַאב-זעשוזד םעניילק םענופ קיזומ רעד

 .טנַאה וצ טנַאה ןופ

 -ניז ןוא סנירעצנעט .ןעלקַאטקעּפס ןבעגעג ןעמ טָאה עניב רעד ףיוא

 קידנגָאלש ןוא ץיוו טימ רעכַאמ-ךעליירפ ןוא טייל-סגנולייוורַאפ ,סנירעג
 ,ןשטנעמ-טלעוו ַא טימ טצעזַאב ןעוועג ןענעז ךעלשיט יד .דייר עקידרעפעפי

 יד ,ןירג ןוא יולב-לקנוט וצ ,טיור-?קנוט ןופ ןטיבעג ךיז ןבָאה רעטכיל יד

 .עקידנצייר ,ענייש ,עטעקַאנ בלַאה ךעלדיימ
 ןעזענסיוא ריא טָאה סע .טינ סעּפע ןוא קירעגיינ ןעוועג ָאי זיא הכרב

 ןרעמונ עכעלטע .ןתמא רעד ןיא יו לעטשנָא רעקיצנוק רעמ ,טכַאמעג רעמ

 טצנַאטעג טָאה ?ימע ךיוא .טצנַאטענ ךעלרָאּפ ןבָאה םעדכָאנ ,ןעזעג ייז ןבָאה

 .טבױטַאב יז ןבָאה סמערָא ענייז ןופ טייקכעלנעמ ןוא טפַארק יד .ןהכרב טימ
 -מורַא ןרעוו טעװ יז זַא ,טליפעג -- ?ּפענ ַא ןיא יו --- קנַאדעג ןיא טָאה יז
 ןוא ןיירַא יז טמענ טייק עטפושיכרַאפ ַא ,ןעגניר ןוא ןעגניר טימ ןעמונעג
 ,טרעטנָאלּפרַאפ ,טדניברַאפ

 טשינ טָאה הכרב .ןעוועג ָאד ייז ןענעז טכַאנטימ רעגיײזַא סנייא זיב
 .ךעליירפ ןרעוו ןוא ןריזומַא ןביוהעגנָא יז טָאה סע .טייקדימ ןייק טליפעג
 טָאה יז ,טדערעג סעּפע טָאה לימע .רעינַאּפמַאש ןעקנורטעג ךיוא ןבָאה ייז
 "טרָאד, טלעוו רעטייו רעד ןיא ןעוועג זיא יז .טּפַאכענפױא ץלַא טשינ
 .ָאד ןוא

 טימ לופ ןעוועג ןענעז ןסַאג יד .בולק-טכַאנ םעד ןופ סױרַא ןענעז יז
 ןפָאלש טשינ ףרַאד ןעמ ,ןעוועג טשינ טכַאנ ןייק רָאג טלָאװ סע יװ ,ןשטנעמ
 רָאג טלָאװ סע יו ,שינעסיירפיוא ןיא טציילפעג ןבָאה רעטכיל יד .ןעור ןוא
 .ןעוועג טשינ שינרעטצניפ ןייק

 רָאנ א ןעוועג ָאד זיא סע .בולק-טכַאנ ןטייווצ א ןיא ןיירַא ןענעז יז
 עשיטסַאטנַאפ ןיא ןוטעגנָא ןעגנַאגעג ןענעז ןשטנעמ עכעלטע .טכיל לקנוט
 בורג ַא ןופ יו לוק ףיט ַא טימ ןַאמ ַא טָאה עניב רעניילק ַא ףיוא .רעדיילק
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 "עג טָאה ןעמ .ןגױאווַאב ךיז ןבָאה ןטעלעקס .טַיוט ןנעוו טקידיײרּפעגסױרַא

 ןפורעגסױרַא טָאה ןעמ ,ןצריוועג ןוא רעצכעטיירק טימ ּפָאט ַא טרעכיור

 "זייא ןקידוז ןגָארטעגוצ ןעמ טָאה ךעלשיט יד וצ .טלעוו רענעי ןופ עטיוט

 עקניניילק ןיא רעטכיל טנערבעג ןבָאה ךעלשיט יד ףיוא .רעינַאּפמַאש ןטלַאק

 טקעמשעג ,ךעלגנעגרַאפ ,קידתלהוק ,רעטצניפ ןעוועג ָאד זיא סע .סנברַאש

 .טײקבעלגנַאגרַאפ רעכעלשטנעמ רעד ןנעוו ,שינעציירנֶא רעטכַאמעג טימ

 ןײלַא ךיז ןפַאשרַאפ ןשטנעמ סָאװ ליּפש יד ןרָאװעג ןלעפעג זיא ןהכרב

 ןבָאה רענידַאב יד ,רעייט רעייז טסָאקעג טָאה רעינַאּפמַאש רעד .טלעג רַאפ

 .רעמינּפ יד ףיוא ?כיימש ןקידנרעווילג טימ טגיונרַאפ ךיז

 סױרַא ןענעז ייז ןעוו ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 | .טערַאבַאק םעד ןופ

 ,לסעג םעד וצ ןרָאפעג ןוא ָאטיױא ןיא טצעזעגניירַא ךיז ןבָאה ייז

 .טניואוועג טָאה הכרב ואוו

 "עג טָאה רע .טנװַא ןכעלרעדנואוו םעד רַאפ טקנַאדעג םיא טָאה יז

 | .ןעז רעדיוו ןגרָאמ יז טעוװ רע זַא ,טגָאעג ןוא טלכיימש

 טעװ סע זיב ןפָאלשוצרעביא טַאהעג טָאה יז סָאװ העש עכעלטע יד

 ןפרָאװעג ךיז יז טָאה ,טעברַא ןופ גָאט רערעווש ַא ןביֹוהנֶא רעדיוו ךיז

 ...לימע ןוא ?אומש .רענעלעג ןפיוא

 :טנוװַא ןַא ןעוועגנ זיא רעדיוו |

 -ַאב וצ טיירג ןעוועג זיא רע ןעוו םעדכָאנ ,טגָאזעג ריא וצ טָאה לימע

 ; טיײצלָאמ ןרַאפ גנונעכער ןייז ןלָאצ

 ןוא תבש ףיוא ךיז ײרּפַאב ,ןָאגרוב ןייק טנווֶא קיטיירפ רָאפ ךיא ---

 .םולח ַא ןיא יו טרָאד זיא רעטניוו .רימ טימ םוק ןוא קיטנוז

 "רָאפ ןגנולצולּפ םעד ןופ םינּפ ןיא ןוטעג גָאלש ַא ריא טָאה טוב סָאד -

 טָאה יז .ןרעפטנע טנעקעג טשינ טונימ רעטשרע רעד ןיא טָאה יז .גַאלש

 ןדַאלנייא יז לָאז רע טלָאװעג טָאה יז .םעד ףיוא טרַאוװעג עצנַאג געט
 ןעק סע .ןייז לחומ טעװ לאומש .געט עכעלטע ףיוא ןענַאד ןופ ןעמענקעווַא
 . ..שרעדנַא ןייז טשינ

 -עג טָאה לָאמַא רעצנַאג רעד .רעפטנע ןַא טימ טלקַאװעג ךיז טָאה יז

 ? ןעמוקסורַא םעד ןופ טעוװ סָאװ .לדיימ שידיי ַא .רעטציא ריא ןיא טמעלק

 רעד ,ירַאבדימ םימחר ןיא טנָאמרעד ךיוא טנעמָאמ םעד ןיא ךיז טָאה יז

 ,הצע ןַא ןבעגעג לָאמ סעדעי ריא ןוא טשטנעבעג יז טָאה סָאװ ,רערעדנַאװ

 יז טלָאװ ַאד זיא רע ןעוו .םעלק ןוא רעטנָאלּפ ַא ןופ ןײגוצסױרַא ױזַא יוו

 טָאה יז .טשימענ ריא ךיז טָאה חומ ןיא .טגערפעג ןוא טמעשעג טשינ ךיז

 .ריא םורַא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד וצ דײשַאב ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ
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 הוואת טימ ריא ףיוא טקוק רע .םיא טימ ןייז ךָאד טסייה םיא טימ ןרָאפ

 ןייק .ןַאמ רעקיטפערק ,רעטנוזעג ,רעגנוי ַא זיא רע .ןעמַאזוצ גנוקיצטנַא ןוא

 יד טשינ ןוא טפַאשלעזעג ןייז טגָאזעגּפָא טשינ טלָאװ טלעוו רעד ןיא יורפ

 .טײקרַאטש עכעלנעמ ןייז ,ןּפיל ענייז ןופ גנורירַאב

 ,לימע ...עיסעמ ,טייצ קיניײװ ױזַא ךָאד בָאה ךיא --

 .ןקעווצ ענעדיישרַאפ רַאּפ טייצ עבלעז יד ןבָאה טסנעק ?טייצ ---

 .םייקשירעפיטש ןייז ןופ טקעטשעגנָא ןרָאװעג זיא יז .טכַאלעג טָאה רע

 רעכלעזַא .ןַאמ רעטלעטשעג ַאזַא זיא רע .תורקפה ַא טּפַאכעגנָא יז טָאה סע

 ַא ףיוא ןטײלגַאב םיא לָאז יז ,יורפ ןייק ייב ןטעב טשינ ךיז ףרַאד רע יו

 -עג טינ רעמ רעבירעד טָאה יז .ןילַא ןעמ טעב עכלעזַא ,עזייר רעניילכ

 | : טרעפטנעעג ןוא טכַארט

 ? טנוװַא קיטיירפ .ןרָאפטימ לע ךיא .טוג --

 .-רָאג זיא ,ָאי וליפא ןוא ,קיטנוז ןוא תכש טשינ ךָאד טסטעברַא וד --

 .קיטכערּפ ןענעז ייז ,ןטפַאשדנַאל רעטניוו יד ,ךיירקנַארפ ןעז טסעוו .טשינ

 טָאה יז .ןרָאפּפָא םוצ זיב טכַאנ ַא טימ גָאט ַא ןעוועג ךָאנ זיא סע

 יו טבעלעג יז טָאה ךָאד ,םעד ןגעוו ןטכַארט וצ טשינ ךיז ייב טכַאמעגּפָא

 ןיא ,ןלאומש ןעזעג עיזיו רעד ןיא יז טָאה לָאמ רעטנזיוט .רעביפ ַא ןיא

 טליפעג ,רייר ענייז טרעהעג טָאה יז ,ןעזעג םיא יז טָאה ןעגנוטלַאטשעג עלַא

 -טנַא טלָאװעג טָאה יז ןעוו ,ןטונימ טַאהעג טָאה יז .ןטיילכעלטרעצ ענייֵז

 רלַאב ,ןלימע טשינ ,ןַארָאטסער .םעד טשינ ,ןעז טשינ םענייק ןצנַאגניא ,ןפיול |

 ...ליּפש-סיעכהל-צ רעד ,טייקיאורמוא ריא טקרַאטשעג ךיז טָאה רעבָא

 רעטלַאק ַא ןעוועג זיא סע .,ןרָאפעגסױרַא ייז ןענעז טנווֶא קיטיירפ

 רעד ןיא ץלַא ןגעוו טלּפַאלּפעג געוו ןפיוא ןבָאה ייז .םענעגנַא ןקורט ,טנוװַא

 ָאד טייהדניק ןייז ןופ ןדָאזיּפע ןוא ןטָאדקענַא טלייצרעד טָאה רע .טלעוו

 .רעדלעפ עטיירב עיירפ ןוא רענטרעגנייוו ןשיווצ

 -ַאנ ,רעפרעד ןוא ךעלטעטש ,ןליימ ןעננולשעג טָאה ליבָאמַאטױא רעד

 ;רעדלעפ עטסיוו ,רעמיוב עטעק

 ,לטעטש ןיילק ַא ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענעז טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ןלעוו ןגרָאמ -- טגָאזעג רע טָאה -- ןקיטכענרעביא ָאד ןלעוו רימ ---

 .דגַאי ףיוא ןייג רימ
 ? דךנַאי ףיוא ---

 ןלעוו ןגרָאמ .ןענַאד ןופ ןרָאפ העש ייווצ ַא ןעניואוו ןרעטלע עניימ ---

 .ןייז טרָאד רימ

 ? ןגָאז ייז וטסעוו סָאװ ?ןרעטלע ענייד --

 .הלכ ןיימ טזיב וד זַא ---
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 : טכײקעגסױרַא ןוא קערש ןיא ןוטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה יז

 .טשינ ךימ טסנעק וד .טשינ ליוװ ךיא .לימע ךעלנממוא זיא סָאד ---

 | | ..טשינ ךיד ןעק ךיא

 ןבעגפיוא טסעװ .רימ טסלעפעג וד ?ןענעק וצ ןַארַאפ זיא סָאװ ---

 יזרעווינוא ןפיוא ןרידוטש רעטייוו טסנעק .ןַארָאטסער םעניא טעברַא ןייד

 ףרַאד סע .ןבָאה הנותח רימ ןלעוו ןײטשַאב טסעוװ .ביל ךיד בָאה ךיא .טעט

 םייוו ךיא .רָאי עכעלטע ךָאנ ןעמענ ןענעק סע .ןגרָאמ טשינ ,טנייה ןייז טשינ

 | | .-...םַאזנייא טסיב וד זַא

 טלעפרַאפ ריא טָאה סע זַא ,גנולצולּפ ױזַא ןעמווועג ןענעז רעטרעוו יד

 - | | .םעטָא

 ,ןבָאה הנותח ןגעוו .לימע ,ןייג טשינ ךיא לע ןרעטלע ענייד וצ ---

 ןיא ליצ ןרעדנַא ץנַאנ ַא בָאה ךיא .טסדער וד סָאװ ,שימָאק רעייז סע זיא

 .ןטכַארט טשינ םעד ןגעוװ ןעק ךיא .ךיז רעביא ןטעברַא זומ ךיא .ןבעל

 .סינרעב ,ביל ךיד בָאה ךיא --

 .ןסעגרַאפ ,ןרעטכינסיוא ךיז טסעוו --

 .ןסעגרַאפ וצ טשינ ביל ךיד בָאה ךיא .ןיינ ---

 -עג טָאה לימע .לעטָאה עמשטערק םעניילק ַא וצ ןרָאפרַאפ ןענעז ייז

 ןייוו ,שיילפ טימ טיײצלָאמ ַא טלעטשַאב ןוא ןרעמיצ ייווצ ןצײהַאב ןסייה

 | .ןכַאז עטוג עֶלַא ןוא

 דלַאב ןעוועג ןיוש זיא סע .טלקנעווקעג ךיז טָאה רעמשטערק רעד

 רעמשטערק רעד .ןטָאנקנַאב קַאּפ ַא ןבענעגנ םיא טָאה לימע ,טכאנייב ףלעווצ

 -לָאמ ןשיפרָאד ַא ןטיירגוצ ןעמונעג טָאה יז ןוא בייוו ןייז טקעוועגפיוא טָאה

 .טָאה סרעמשטערק עלַא יו .ןרעמיצ ייווצ ןציײהַאב ןעמונעגנ טָאה רע .טייצ

 ןרעמיצ ייווצ .בייוו ןוא ןַאמ ןענעז ייז יצ ,תולאש ןייק טגערפעג טשינ רע

 ..ןגיוא יד רַאפ ןוא ןסיוועג ןייז רַאפ טרשכעג ץלַא טָאה

 ןַא ןיא טקַאנקעג טָאה רעייפ ַא .םערָאװ ןעוועג זיא רעמיצ-סע םעניא

 -ענ ,עסייה ַא .ׁשיִמ ןרעביא ךוטשיט קידנעקנַאלב סייוו ַא .ןוויוא םענרעזייא

 עקַאמשעג עצרַאוװש ,ןזעק ,ןענייוו ,ןרעקיל ,ןדַאלַאס ,סנטָארבעג ,ּפוז עקַאמש

 - .עװַאק

 ןדנואוװשרַאפ זיא ןהכרב ןופ .טיטעּפַא סיורג טימ ןסעגעג טָאה ל?ימע

 ייב יא גנומיטש יד .חומ ןיא טרעמַאהעג ריא טָאה ןרעמיצ ייווצ .קערש יד

 .ןשוק יז טעוו רע וליפא ןרעוו טשינ ךיז טעװ יז .ערעטייה ַא ןעוועג ריא
 -עג ליפוזַא .טקוקרַאפ טָאג ,טלעוו עסיורג ַא זיא סע .ןייז ?חומ טעװ;לאומש
 ַא ןיא טליונקעגניירַא ןענעז ןשטנעמ ןענָאילימ ,העש עדעי ןפערט ןשינעעש

 .ןעגנוריסַאּפ עשינַארט ,דיירפ ,רעיורט ,ןלַאפוצ ,ןשינעעשעג ןופ רעטנַאלּפ



 + | הן ל * מ - ט גיי ײ

 וצ ןעייגרעד ךס ַא ,טזיילעגפיוא :ןרעוו ךס ַא ,טיוט ןטימ ךיז ןקידנע ךס ַא

 2 | .ןבעל ןופ טייקנייש רעתמא רעד

 ןקַאב יד .ןייוו ןקנורטעג ןוא טיטעּפַא סיורג טימ ןסעגעג טָאה יז ךיוא

 | | .טרעייפעג ןבָאה ןניוא יד ,טמַאלפענ ריא ייב ןבָאה

 .ריא ןיא טעב סָאד .ןפָאלש ןעגנַאגעג ייז ןענעז טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ןבָאה ךעלייל סָאד ןוא גוצרעביא יִד .ךייֹוו שיפרָאד ,ךיוח ןעוועג זיא רעמיצ

 .שימייה רָאנ ,סכעלטימעג סעּפע ןוא דלעפ ,ייח ,טייקשירפ טימ טקעמשעג

 רעטָאפ רעד .טנגענ רעד ןיא ןריובעג זיא רע זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה יז

 רעקילעדַא רעשיזיוצנַארפ רעטנַאקַאב ַא ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא זיא רענייז

 ןוז רעד ,רע .זיוה ןטלַא ןַא ןיא ןבעל רעטומ יד ןוא רעטָאפ רעד .החּפשמ
 -עדָאה ןגעמרַאפ ןייז טליּפשרַאפ טָאה רעטָאפ רעד ,ןבעל וצ טלעג ייז טקיש

 ןיא .,םייה רעד ןופ קעװוַא טייהרעגנוי זיא לימע .דרעפ עווָאסַאר קידנעוו

 טימ טקעטיכרַא רעטוג ַא טנייה זיא ןוא טקעטיכרַא ףיוא טנרעלעג זירַאּפ

 ףיוא טייג ןעמ ,ןרעטלע יד וצ סױרַא רע טרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ ,ןעמָאנ ַא
 -רַאפ טשינ רעצנַאג רעד ייב לייוו ,סנרָאהדזָאלב ,טניה ,דרעפ טימ דגַאי
 טשינ ןוא טַאטש ןטלַאהנָא טרָאד ןעמ ןומ ןרעטלע יד ןופ טייקכעלגעמ

 -ןַאב ,תודועס ןעװַארּפ זומ ןעמ .טייקמערָא רעדָא ,טייקנלַאפעג ןזײװסױרַא
 :תויח ןוא תומהב ,לַאטש ןיא דרעפ עטוג עכעלטע ,טסעג ןדַאלנייא ,ןטעק
 ,רעדלעפ-ךןייוו ,טגעלפעג טוג רעייז ןרעוו סָאװ ,רעדלעפ ןבילבעג ןענעז סע
 ןטיירב םעד רַאפ תואצוה עקיזיר יד ןקעד וצ גונעג טשינ טייוו זיא סע רעבָא
 .ןריפ ןזומ ןרעטלע יד סָאװ טַאטש

 ןַא טימ טלייצרעד טָאה רע .עריא ןיא טנעה ענייז ןטלַאהעג טָאה רע

 ןעוועג זיא ץלַא .טצײלפענסױרַא טָאה ןָאט רעשיריל א ,עמיטש רעמענעגנַא
 טשינ ךיז טיג רע זַא ,טסואוועג טָאה יז .חכרב רעניילק רעד רַאפ טליצעג
 יז זַא ,גנומַאטשּפָא ריא ןופ טשינ טסייוו רע .זיא יז רעוו גנונעכער ןייק ּפֶא
 .ןסיוומוא ,טיונ ןופ ,זיוה םערָא ןַא ןופ ,ַאללעמ רעד ןופ דניק שידיי ַא זיא
 זיא סע .טגערפעג טשינ טָאה רע ןוא טלייצרעד טשינ םיא טָאה יז
 ןַא רעדָא ,רעטכַאט עשידיי ַא זיא יז יצ ןגערפ וצ ןלַאפעגנייא טשינ םיא
 טָאה רָאג רשפא ןוא ןסיוו טכַאמעג טשינ ךיז רע טָאה רשפא ,ןירעבַארַא
 ןופ טלייצרעד טשינ םיא טָאה יז ?עשידיי ַא זיא יז זַא ,טסואוועג רע
 ַא ,ךס ַא ,םעֶלַא םעד רַאפ טייצ ןעוועג זיא סע .עטגעג ַא זיִא יז זַא ,ןלאומש
 : | ,טייצ ךס

 -יורג רעד ןופ טייוו ,עמשטערק רעשיפרָאד ַא ןיא ןעוועג יז זיא טנייה
 ןעייטש רעמיוב יד ,קיטסָארפ זיא ןסיורדניא ,רעטניוו זיא סע ,טלעוו רעס
 ןפָאלש םורַא ןוא םורַא ןשטנעמ .רעווילג-רעטניוו םעניא עטעקַאנ ,עטרעבליזַאב
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 ןפיוא ךיז טפרַאװ רע 4 ?אומש רעטציא טרָאד טיט סָאװ .ףָאלש ןפיט ַא

 ,ךוב ַא רע טנעייל רשפא רעדָא ,ןַאקסומ ןופ טכַארט רעדָא טקנעב ,רעגעלענ

 .ןהכרב ,ריא רַאּפ ננושטנעב ַא סיוא ןעניּפש ןעקנַארעג יד

 טלעטשעג טשינ ,טרעוועג טשינ ךיז טָאה יז .טשוקעג יז טָאה ?ימע

 .דנַאטשרעדיװ ןייק

 דוס םעד ןגָארטעג ךיז ןיא טָאה סָאװ ,טייקליטש יד ןוא טכַאנ .יד

 רעד רעביא ןגעלעג זיא ץנַאלּפ ןיא היח ,שטנעמ .טלעוװ ;:  גנופַאשַאב ןופ

 .רעדלעפךןייוו ןשיווצ ?לטעטש םענעפרָאװרַאפ םעד ןיא עמשטערק רעניילק

 זיא ץלַא .ןגרָאמ םעד ,טנייה םעד ,ןטכענ םעד ןסעגרַאפ טָאה הכרב

 סָאד ,ןטכַארט וצ ּפמעט ןעוועג זיא חומ רעד .טייקליטש ןיא ןעגנַאגעגסױא

 .ןעמוקַאב ביל םיא טָאה יז .דיירפ ,טֿפַאשקנעב --- ץרַאה

 ? לימע ,ןבילקעגסיוא ךימ וטסָאה סָאװרַאפ ---

 | .גולּק ,ךעלרע ,ןייש טזיב וד ---

 ןֶָא יורפ עטסנעש יד ןכיירגרעד טסנעק וד ,סָאד ןבָאה ןעיורפ ?יפ ---

 | | . . . ןטייקירעווש

 | ...יֹוזַא טשינ זיא סע --

 ןשיפרָאד ןופ טייקכייוו יד ,טניזורַאפ יז טָאה ןסיורד ןופ טייקליטש יד

 ,שעב ןופ טייקכייוו רעד ןיא טרעדינעג טָאה יז .ןעמונעגנייא יז טָאה טעב

 | | ,טנורנּפָא ןַא ןיא יו

 ןּפיל עריא ןגיוזעגנייא ,רָאה סעילַאוװכ יד רעביא טשוקעג יז טָאה רע

 .. .לָאמַא .לאומש ןוטעג לָאמַא ךיוא טָאה ױזַא .?יומ םעניילק ןטימ

 ױװַא ךָאד טָאה סע .ןייז ?חומ טעװ רע ?לאומש רעטציא זיא ואוו

 ןוא יז טזָאלעג טשינ טָאה טנַאה עזייב ַא .תוכיס טימ טייק ַא ,טריפעגוצ

 טעװ סָאװ ,טײקטרַאּפשעגניײא ריא רשפא רערָא ,ןעמַאזוצ ןייז ןלָאז ?אומש

 ? ןכיירגרעד יז
| 

 םייב ןסיורד ןיא ןכַארבעג ךיז טָאה םיוב ַא ףיוא גייווצ רענעקורט ַא

 רעד וצ ןַאטעג רעמָאי ַא טָאה טנוה ַא ,טיירקעצ ךיז טָאה ןָאה ַא ,רעטצנעפ

 .טעשטורמעג ןסּפעש ,רעבלעק ,יק יד ןבָאה ןלַאטש יד ןיא ,הנבכ

 .טכַאנ רעד ןופ הרומשַא עטייווצ יד ןעוועג זיא סע

 טָאה יז רעבָא ,ןייז טעו ױזַא זַא ,טסואוועג רעירפ ןופ ךָאד טָאה יז

 .דנַאטשרעדיוװ ַא רַאפ ןליוו ןייק טשינ ןוא חוכ ןייק טַאהעג טשינ

 "יילק ,רעלַאער רעד ןיא ייס ןוא םולח ןיא ייס קיטייצ ןעוועג זיא יז

 .ריא םורַא ןוא ריא ןיא טלעוו רענ

 סָאה סע .טעב ןשיפרָאד ןופ טייקכייוו רעד ןיא ןפָאלשעגנייא זיא יז

 .תורכיש ןוא דלעפ ,ייה טימ טקעמשעג
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 -עגניירַא גָאט רעקידרעטניוו רעד טָאה ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יז ןעוו

 -רעטניוו רעד ןופ דֹלֶאג ןעוועג זיא סע .רעטצנעפ םעניילק םעד ךרוד טקוק
 -עג ןענעז סָאװ ,יינש רעקיטש עטעװעטרַאהרַאפ ןופ רעבליז ןוא ןוז רעקיד
 .סעדַאטירַאּפ עיולב-רעבליז יװ ןעלקניוו יד ןיא ןגעל

 טייקיטכיל יד .ןיירַא םינּפ ןיא גָאט םעד ןקוק וצ טמעשעג ךיז טָאה יז
 /  .ןגױא יד טדנעלבעג ריא טָאה

 ןעגנַאנַאב טשינ זיא יז ;לענש רעייז ןטעברַא ןעמונעג טָאה חומ רעד
 ןוא ןלאומש ןגעק טשינ ,ןשטנעמ ןגעק טשינ ,טָאג ןגעק טשינ ,דניז ןייק
 ַא ןיא רע .ביל םיא טָאה יז ךיוא .ביל יז טָאה לימע .ןייֵלַא ךיז ןגעק טשינ
 יז .טייקכעלקריוו יד ךיוא ןוא םולח טימ ןטלעוװ ךיז ןיא טגָארט סָאװ ןאמ
 יז טניז ,גנַאלןרָאי טעטנעּפעג יז טלַאה סָאװ םולח ןופ סױרַא רעטציא זיא
 ךיז טָאה יז טניז ,ףוסוי ,דיאַאס לַאמַאג ןופ ןוז םעד טימ טנַאקַאב ךיז טָאה
 -סולג טימ לופ ןוא ףייר יז זיא רעטציא .רַאטַאנעביא לאומש טימ טנַאקַאב
 סע רעבָא ,ןעוו טסייוו רע ,ןלאומש וצ ןעמוקקירוצ ךָאנ טעוו יז .גנוט
 זיב ,םילוגליג טימ ןטלעװ עצנַאג ןייגכרוד זומ שטנעמ ַא זַא סיוא טזייוו
 ןייגכרוד זומ יז זַא סיוא סזייוו .ּפַאטש ןטסכעה םוצ ןרַאּפשנָא ןעק רע
 ןוא סונעג ןשיווצ ךיז ןעלּפַאצ ,טפַאשקנעב ןגָארטסיױא ,םירוסי טימ ןרעוט
 ...םעדכָאנ טשרע ןוא רעיורט

 ?םעדכָאנ ןייז טעװ סָאװ

 -םיורא טסולגעג טשינ ריא ךיז טָאה סע .טלַאק ןעוועג זיא לרעמיצ ןיא
 טלָאװ יז .ענערעּפ רעמערַאװ ,רעלופ רעד רעטניה ןופ ּפָאק םעד ןקעטשוצ
 ךרור טקוקעגסױרַא טלָאװ יז .קיבייא טעב ןכייוו םעד ןיא ָאד ןגעלעג יױוַא
 עצנַאג יד ךיז טעז סע ןוא ןביוש ריפ טָאה סָאװ ,לרעטצנעפ םעניילק םעד
 -לעוו ןיא יד טשינ ,טלעוו רעד ןופ טייקנייש עתמא יד ,טלעוו סטָאג ענייש
 | ,סיואדנָאט ,ןייא-גָאט ךיז טלּפַאצ יו רעכ

 שימ טָאה רע .ןָאירַאמ לימע ןעמוקעגניירַא זיא סע .ריס ןיא ּפַאלק ַא
 -עג ןעועג זיא רע .גנַאגנײרַא-ריט ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ טלַאטשעג ןייז
 טימ ,טורעגסיוא --- םינּפ סָאד ,טריזַאר ןייפ ,םישובלמ-טרָאּפס ןיא טיזיילק
 ןיא ןעוועג זיא רע .ןַאּפש ןייא טכַאמעג טָאה רע .טייקילעזטייל רעסיזועג ַא
 .רעמיצ ןטימ

 רימ .נָאט רעלופטכַארּפ ַא זיא סע ?פצעק ליופ ַא יו ךָאנ טספָאלש ---
 םוצ ןרָאפוצ טסליוװ .ןשינעעשעג טימ טלעוו ַא ךיז רַאפ טנייה ךָאנ ןבָאה
 ?ןרעטלע עניימ ןופ סָאלש ןטלַא

 :טרעפטנעעג ליטסַאה טָאה יז .טעב ןיא טצעזעגפיוא ךיז טָאה יז
 | ,טנייה טשינ ,ןיינ ---
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 רימ סָאװ טשינ סייוו ךיא .ןייג רימ טימ וטסעוו דנַאי ףיוא רעבָא --

 .טשינ רימ ןלעוװ שריה ןקידנפיול ןייק ,יינש סעּפוק ןגיל סע .ןָאטפיױא ןלעוו

 זיא סע .ילפ םעניא זדנַאג עדליוו ַא ,לגיופ ַא ךעלגעמ .טכייל ױזַא ןפערטנָא

 .ןטנוא םערַאװ זיא סע .קיטשירפ טלעטשַאב בָאה ךיא .ןָא ךיז וט .ןייש רעיײז

 שטנעמ ַא םדער ױזַא ,טייקרעכיז טימ לופ ןעוועגנ ןענעז דייר ענייז

 ןייק טשינ ןוא ןייּפ ןייק טשינ םיא טקירד סע ,ןגרָאז ןייק טשינ טָאה סָאװ

 טלעוו רעד טקוק ןוא ךיז טימ יירפ ,ןעקנַאדעג יד טימ יירפ זיא ;טפַאשקגעב

 | .ןגיוא ענעפָא טימ ןיירַא םינּפ ןיא

 ףיוא דנַאי ַא ןיא סָאװ טשינ סייוו ךיא .ןייגטימ ךיא לעװ רעכיז ---|

 ןסיורד רעד רָאנ .ןעזעג טשינ סע ךיא בָאה ָאקָארַאמ ןיא זדנוא ייב .תויח

 .רעטצנעפ ןכרוד סע עז ךיא .ךעלרעדנואוו ױזַא זיא

 ליבָאמָאטױא ןיימ ,טיירג זיא קיטשירפ רעד .סינרעב ,וצ ךיז ?ייא ---

 | | .טיירג זיא

 עקידנעילַאװכ עריא טלטַאּפעצ שירעפיטש רע טָאה טנַאה ןייא טימ

 .סױרַא זיא ןוא קיטומטוג ךיז טכַאלעצ ,ּפָאק ןפיוא רָאה

 "ייה ַא ןרָאװעג ריא ןיא ןיא גנומיטש יד .ןָאטנָא ןעמונעג ךיז טָאה יז

 סע סָאװ ץלַא ןוא טפַאשביל יד ,טכַאנ יד טרעױדַאב טשינ טָאה יז .ערעט

 | | .ריא םורַא ןוא ריא ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה

 לָאז רענייק טיהעגּפָא ,טיובעג ,טיובעג טָאה יז סָאװ טלעוו עניילק ריא

 "ןטרַאק ַא יװ ןלַאפעגנייא לָאמנייא טימ רעטציא זיא .,ןירַא טשינ טרָאד

 .ןשינעעשעג עסיורג עיינ רַאפ ןענַאטשעג זיא יז .לביטש



;}4 
 פג טי

 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװצנואפקעז

 ץלָא
 ךיז ןגערפכָאנ טסילַאיצעּפס-ךגױא ןטמירַאב םוצ ןעמוקעג זיא הכרב

 + ,טסיירד טשינ ,טמעשרַאפ-בלַאה ןעוועג זיא יז .רַאטַאנעביא לאומש ןגעוו

 | :סליטש ַא לוק ריא
 .רענעי ןופ ןיוש ןענעז סע .רָאטקָאד ,ךייא וצ טסיירד-וצ ןיב ךיא --

 ײַאסַאק ןופ רַאטַאנעביא רָאטקָאד רעד .םישדח סקעז רעביא ןפָאלענּפָא טייצ
 טָאה ריא ?ייוו ,גנונעפָאה רעסיורג ַא טימ טבע? רע זַא ,טביירש ַאקנַאלב
 .ןבעגעג גנונעפָאה יד םיא

 ןיא ...ךַאז עקיצנייא יד ,..ממה .גנונעּפָאה ,לעזַאומעדַאמ ,קיטכיר רעייז --
 ..ַאקָארַאמ ןיא ןייז רעדיוו ךיא לעװ ,טַאנָאמ ַא ןיא ךעלגעמ ,םורַא טייצ ַא
 ריױא .גיוא ןייא ףיוא עיצַארעּפָא יד ןריפכרוד ןענעק טעװ ןעמ זַא ,ביולג ךיא

 -נארק ןייז ,טייקרעכיז עלופ ןייק ןבעג טינ ןעק ןעמ זַא ,ןייטשרַאפ טפרַאד
 .טנכייצענסיוא סָאד טסייוו רַאטַאנעביא רָאטקָאד ןוא ַאמָאקוַאלג ןזיא טייק

 עיגילער ןיימ ךיא ,רעזעיגילער-ףיט ַא ,שטנעמ רעקידנעקנעד-פיט ַא זיא רע
 א ןיא רע .טכַארברַאפ גנַאל רעייז םיא טימ בָאה ךיא ,ןיז ןרעטיירב ַא ןיא

 יי .ןטרעוו עסיורג טימ שטנעמ

 םעד ןוֿפ טרירעג ןעוועג זיא יז .ןגָאז וצ סעּפע רעווש ןעוועג זיא סע

 יז .שיגַאזניז ּפָאק ריא ןיא ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג יד .דייר סרָאטקָאד
 םעד טרַאנעג ,ןילַא ךיז יז טרַאנ סָאװרַאפ ,ןלימע ןיא טבילרַאפ ךָאד זיא
 -ייּפ ןסיוועג סָאד ?ייוו ,ןעמוקעג ךָאד זיא יז ?חומ םעד ןוא ןליוו םענעגייא

 ייס ריא טימ סנאדעג ןיא רעכיז ךָאד זיא רע .ןלאומש ּפִא טרַאנ יז ,טקינ

 .םיא טרַאנ יז ןוא ,טכַאנייב ייס ןוא גָאטיײב

 סָאװ ,ץלא ןגָאזוסױרַא טשינ ןעק ךיא .רָאטקָאד ,ךייא קנַאד ךיא ---

 ,טפַאשביל ...ןיימ ןוא סורג ןיימ רעביא םיא טיג .ןגָאז טפרַאדעג טלָאװ ךיא
 ןעמוקַאב ריא טעוװ םורַא טייצ א ןיא ,ןייז טוג טעוװו ץלַא ,ונ ,ונ -

 .סעיינ עטונ ןיולב ןגָאזװצ טינ ךייא ןעק ךיא ,סעיינ
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 !ןסעגרַאפ טשינ לָאמניײק ךייא לעװ ךיא .ןשטנעב טָאג ךייא ֿלָאז--

 ךיז טָאה יז .ןעמוקעגניירַא זיא יז יו ױזַא עטמעשרַאפ ַא סױרַא זיא יז

 יז זַא ,טסואוועג ךעליירג טָאה יז .ןטכַארט םענעגייא םעד רַאפ טמעשענ

 ןופ רעקרַאטש ןעוועג רעבָא זיא סע .רעמ ךָאנ רשפא ,ןכערברַאפ ַא טײגַאב

 רעסיורג רעד .דנילב טרעוװ ?אומש זַא ,טסואוועג ךיוא טָאה יז ...ןייֵלַא ריא

 ...טגָאזרעד טשינ טָאה רָאטקָאד
 א

 -רָאװרַאפ םעד ןיא ןלימע טימ ןיילַא געט עכעלטע ןעוועג זיא יז טניז

 טנגעגַאב םיא טימ טּפָא רעייז ךיז יז טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא עלעטעטש םענעפ

 זיוב ןוא ןַארָאטסער םעניא טעברַא יד ןבענפיוא לָאז יז טלָאװעג טָאה רע

 .ןײטשַאב טלָאװעג טשינ םעד ףיוא טָאה יז .ןענרעל טימ ןעמענרַאפ ךיז

 ןוא זירַאּפ ןופ ןרָאפעגסױרַא ייז ןענעז טנוװֶא קיטיירפ ַא ןיא רעדיוו

 רעקידהיחמ ַא ןעוועג זיא סע .ןרעטלע ענייז וצ ןרָאפעג ייז ןענעז לָאמ סָאד

 רעטרעלַאעגפיוא טימ ,ץכעילב טימ טקעמשעג טָאה טפול יד .טנווָא-גנילירפ

 .טמיטשעג טוג ןעוועג ייז ןענעז עדייב .םופרַאּפ טימ ,ןעלדנַאמ טימ ,דרע

 ןופ ,סעזייר ענייז ןופ ךעלהשעמ עטנַאסערעטניא טלייצרעד טָאה לימע

 .ןלַארענימ ןוא גרעב ,רעדלעפדזייוו יד ןשיוצ ןָאגרוב ןיא ָאד טייהדניק ןייז

 ןופ טײקטּפַאכרַאפ רעקידפושיכ רעסיוועג ַא טימ ,זייֵש טלייצרעד טָאה רע

 .ןגעוו עטַאלג יד רעביא טייקלענש ַא טימ ןבירטעג טָאה רע .דייר ענעגייא יד

 יז .רענטרעג ןוא רעסעלש עטלַא ,ךעלטעטש ןוא ךעלפרעד ייברַאפ ןענעז ייֵז

 .םיא וצ טעילוטעג טכייל ךיז טָאה

 -לעטָאה רעד ןיא טכַאנ רעד ןיא טעּפש  ןרָאפרַאפ יז ןענעז רעדיוו

 .טכַאנ רעקיטסַארפ ַא ןיא ןעוועג לָאמנייא ןיוש ןענעז ייז ואוו ,עמשטערק

 קלָאפרַאּפ עגנוי סָאד סָאװ טטואוועג רעטציא ןיש טָאה רעמשטערק רעד

 ןקַאמשעג ַא טיירגעגוצ טָאה ןעמ ,גייוו ןייז טלעוועגפיוא טָאה רע ,טגנַאלרַאפ

 טפול יד .,ןוויוא םענרעזייא םעד טצייהעגנייא רעדיוו טָאה ןעמ ,טיײצלָאמ

 .שירפ ןוא קַאמשעג ןעוועג זיא טייצלָאמ סָאד .עטלַאק ַא ַא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא

 .ײלרעלַא ןקַאינָאק ןייק טשינ ןוא ןייוו רעטלַא ןייק טלעפעג טשינ טָאה סע

 טּפַאכ רע זַא ,טקרעמַאב טָאה יז .ןעקנורטעג ךס ַא ,ןעקנורטעג טָאה-לימע

 טשינ ריא טָאה סע רָאנ ,טייקיריג רעסיוועג ַא טימ הלשמ רעד וצ וצ ךיז

 -נורטעג טָאה יז ךיוא .ץייר ןשיטנַאמָאר ַא טַאהעג טָאה סָאד ךיוא .טרַאענ

 .לּפעֶנ ַא טלעטשעג ריא ךיז טָאה חומ םעניא .ןעק

 יז .ןלאומש ןופ טלַאטשעג סָאד ןעגנַאגענפיוא ריא זיא לּפענ םעד ןיא

 טקיאורַאב יז טָאה לימע .ןמפגנַא ןיא ןָאטעג יירשעג ַא ,ןקָארשיעד ךיז טָאה
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 טקערש םעד רעביא ןוא ןעקנירט וצ טניואוועג טשינ זיא יז זַא ,טשטייטעגסיוא

 ,טייקידוונח ריא ןופ טכַאלעג רע טָאה ייברעד .טיירש ןוא ךיז יִז
 יד .דלעפ ןוא ייה ןופ תוחיר טימ ,שירפ שיפרָאד ןעוועג זיא טעב סָאד

 טייקיבייא יד ךיז ןיא טַאהעג טָאה טלעוו ןופ ןוא טכאנ רעד ןופ טייקליטש

 .ןבעל ןוא טיוט ,טלעוו ןוא ןשטנעמ ןופ תודוס ןופ טייקיבייא יד ,הריצי ןיּפ

 ןיא ןענַאטשעג ןיא ןטכענ רעד ,לָאמַא רעד .ןלָארשעג ךיז טָאה הכרב

 .טקינײּפעג ןוא טנַאמעג ןוא טייקלופ רעצנַאג רעד ןיא ּפָאק ריא ןופ :ברַאש

 -עג טנערברַאפ זיא סָאװ ,דיאַאס לַאמַאג ןופ ןוז רעד ,ףוסוי ןעוועג זיא סע

 ליפ ןוא ירַאבדימ םימחר ,רַאטַאנעביא ?אומש ,אקסומ ןעוועג זיא סע ,ןרָאװ

 ןופ ןוא לָאמַא ןופ טנעקעג טָאה ןוא טנייה טנגעגַאב יז סָאװ ןטלַאטשעג

 טימ טלעוו ַא ןיא סנּפָארט --- דיירפ ,ןייּפ ןוא רעיורט ןעוועג זיא סע ,ןטכענ

 .תודוס

 בייוו יד ןייז טלָאװ יז יו ,ריא וצ טדערעג ,טַאהטג ביל יז טָאה לימע

 .ענייז

 גייווצ ַא ,ץנַאלפ ַא טרעטיצעג טָאה ,טייקליטש רעפיט רעד ןיא ץענרע

 רעקנַארק ַא ,טיירקעג טָאה ןָאה ַא ,טמורבעג טָאה היח ַא ,ןכַארבעג ךיז טָאה

 .קידנעּפירכ ןוא ןיד טנייוועג טָאה דניק ַא ,ףָאלש ןופ טקעוועגרעביא ךיז טָאה

 ַא טלעוו ַא ןעוועג זיא סע .שינעעשעג ןוא טייצ ןענורעגסיוא זיא סע

 | .עטנעָאנ ַא ןוא עטייוו

 !עניימ בייוו :ןפורעג טפַאשביל ןיא יז טָאה רע

 -עגסיוא ריא ךיז טָאה סע .ןרעפטנע טנעקעג טשינ ןוא טרעהעג טָאה יז

 -וצ רעדיוו טמוק ץלַא ןוא קירוצ ןרָאי טימ ןעוועג ןיוש ָאד זיא יז זַא ,טכַאד

 סע סָאװ םעד רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה יז ןעוו ,ןטונימ טַאהעג טָאה יז .קיר

 :.רַאפ ןגעו טרערעג קידנעטש ירַאבדימ םימחר ריא טימ ךָאד טָאה .טמוק

 ןעוט לייט .סיוא ךיז טביילק שטנעמ רעד סָאװ ,גטוו םעד ןגעוו ,ןקיטעּפש

 ערעדנַא .ןרענרעד ,רענייטש-לביורטש סיוא ךיז ןביילק ,טרעלקַאב טשינ סע

 ...עטרעטסַאלפענסיוא ,עכיילג ןנעוו ---

 .גנוקיאורַאב ןעמוקעג זיא קערש טונימ רעד ךָאנ

 / .ןפָאלשעגנייא יז ןיא טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ,טדיילקענ קיטכיצ ןעוועג זיא רע .טקעוועגפיוא יז לימע טָאה רעדיוו

 -רעלַא טימ ,טסול יא טנוזענ טימ םיא ןופ טעייוועו טָאה סע .טריזַאר טָאלג

 םעניא טייקכעליירפ ןוא דיירפ .ןגרָאז ןָא ןוא טנוזעג .דרע ןוא תוואת ייל

 .שיילפ ןיא ןוא טולב ןיא ,טימעג

 ןוא דיירפ ,טנוזעג ,ערעירַאק :ץלַא טכיירגרעד רע .ןייז ךָאד זיא ץלַא

 | .עביל
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 :למוט ןוא רעטכעלעג טימ טקעוועגפיוא יז טָאה רע |
 עו ריִמ .ןעז וצ ליפ רעייז טרָאד ןבָאה רימ .ןלייאוצ ךיז ןזומ .רימ ---

 טרָאד זיא טנװַא טנייה .רערעקַא ןוא רעטינש יד ןעז ,שיפ ןּפַאכ ןוא ןטייר

 | ,לפרעד ןופ לַאב רעכעלרעי רעד סָאלש םעניא

 -יפרָאד ליפ ױזַא טימ םיא ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סע .טדערעג טָאה רע

 ןלימע -- םיא ןשיוװצ טגיל ךלהמ רעקיזיר ַא .טייקשירפ רעטנוזעג ןוא רעש

 .ןטסעמוצּפָא טשינרָאג ךלהמ ַא ,רַאטַאנעביא ?אומש -- ןוא

 ,ןטכענ רעד ןוא ,רערעדנַא רעד טימ ענייא ןגָאלשעגנ ךיז ןבָאה ןעקנַאדענ

 ןטײקנַארק ײלרעלַא ןוא טנלע ,רעגנוה ןוא טיײקמערָא ,זַארַאגַאמ ,ַאללעמ יד

 טָאה קנַאהעג ריא זַא ,טייוו ױזַא ,רעטייוו ןוא רעטייוו טקורעגּפָא ךיז ןבָאה
 .ןגָאירעד טנעקעג טשינ ןיוש סע

 רע .טָאה רעדיוו .טיטעּפַא ןקידארומ ַא טימ קיטשירפ ןסעגעג ןבָאה ייז

 .רוכיש ןרָאװעג טשינ ויא רע .ןעקנורטעג ליפ .קַאינָאק ןעקנורטעג

 ןטסנעש ןופ טכַארבעג ןוא קינעטרעטנוא ןעוועג זיא רעמשטערק רעד

 ךיז ייב טָאה סָאװ ,שטנעמ-ספרָאד ַא ןופ הענכה רעד טימ ,ןטסעב ןופ ןוא

 ּפִא ייז רע טלָאצ ,םיא וצ קידריווסנביל ןענעז ייז ןוא טסעג עשיטָאטשסיױרג

 .עבטמ רעבלעז רעד טימ

 ןדיינש ןעמונעג ןוא ליבָאמָאטױא םעד ןיא טצעזענניײרַא ךיז ןבָאה יז

 | | .ןָאגרוב ןופ טנגעג רעד ןיא רעפיט געוו םעד

 -לעפ-ןייוו ןופ טנגעג ַא ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענעז ןרָאפ העש ייווצ ךָאנ

 -סיורַא ךיז טָאה ךייה רעכעלמירק ַא ןופ .ןלָאט ןוא ךעלגרעב ,רענטרעג ,רעד

 ןרעיומ יד .רעכער עכעלנירג ןוא ךעלמערוט טימ סָאלש רעטלַא ןַא ןביוהעג
 טיירדעג ךיז טָאה למערוט ַא רעביא ךיוה .עקידנגייווש ,עכעלבלעג ,עכעליורג

 סָאלש רעד .רעטעװ ןוא טייצ טגָאזעגנָא ןוא ןָאה רענעלַאטעמ ַא טניוו םעניא
 רעכעלרעטיר רעדָא ,רעשידָאמטלַא רעצנַאג רעד טימ ןבױהעגסױרַא ךיז טָאה

 -ַארקרַאפ עניילק ,ןזינרָאק ,ךעלמערוט יד .ןטייצ עטלַא ןופ טײקשיטנַאמָאר

 ,טלעוו רעכעלדירפ רעטייוו ַא סעּפע ןופ טלייצרעד ןבָאה רעטצנעפ עטעוועט

 -עלטע ןיא -- .טגָאזעג לימע טָאה -- ,ןרעטלע עניימ ןעניואוו ָאד ---

 -לַא ןַא רעייז זיא סע .לקירב-גנעה ַא ךרוד ןרָאפנײרַא רימ ןלעוו טונימ עכ

 .ןטייצ עטלַא ןוא ןשטנעמ עטלַא ,סָאלש רעט

 .םעטָא רעד טּפַאכרַאפ סע זַא ,ןייש יֹוזַא ָאד זיא סע --|

 ,בוטזםוי ַא ןיא זיולב לָאמַא .ןטלעז רעייז רעהַא ָאד םוק ךיא --

 .טגערפעג יז .טָאה -- ?בוט-םוי רעד טנייה זיא סָאוװ ---

 : !סינרעב ,וד --

 טרעטנענרעד ךיז טָאה ליבָאמָאטיױוא רעד .ןגיוושעג עדייב ןבָאה רעטציא
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 טימ טעּפעשטעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ?קירב רעשידָאמטלַא ןַא ,לקירב-גנעה םיצ

 : .ןרעיומ ייווצ עטשרערָאפ יד וצ ןטייק

 -עגניירַא זיא ליבָאמָאטױא רעד .טזָאלענּפָארַא ךיז טָאה ?לירב סָאד

 .ףיוה ןקידלמוט ַא ןיא ןרָאפ

 ןוא דיירפ טימ ןפָאלעג ןוא ןעקוװַאה ,ןעגנירּפש ןעמונעג ןבָאה טניה

 ,גנושַאררעביא ןוא דיירפ טימ םיא ףיוא ךיז ןפרָאװעג ,ןלימע וצ גנוקיצטנַא

 ןלַאטש ,ןריט ,ןרעמַאק ןופ .םורַא ץֵלַא טלמוטרַאפ ןוא ףונג ןייז טעּפַארדעג

 -ליה טימ עטדיילקעג-שיפרָאד ,ןעיורפ ,רענעמ ןפילסױרַא ןעמונעג ןבָאה

 רעבייוו .ןנירשענ טָאה ןעמ .רעדמעה עטצרַאשרַאפ ,סיפ יד ףיוא ךיש ענרעצ

 -עג ןבָאה דרעפ .טייז יַא ןיא טקורעג ךיז ןבָאה רענעמ ,טלטיורעג ךיז ןבָאה .

 טימ ןעילפ ןעמונעג ןוא סיפ יד ייב טיירדעג דיז ןבָאה רעניה ,טעשזריה

 .שער

 -עגנָא -- רעמייב .עקידננילירפ ַא ,ענעדלָאג ַא ןענַאטשעג ֹויא ןוז יד

 -ענפיוא ןוא טסימס עשידרעפ ןופ תוחיר ,ץכעילב ןוא ןטפַאז טימ ענעסָאג

 ,דרע עטרעקַא

 יו ןלאפעגנירַא זיא יז .ןלימע ןופ טייז רעד ייב ןעגנַאגעג זיא הכרב

 סָאװ ,ןטכענ רעד ןעוועג זיא סע סָאװ טסואוועג טשינ טָאה יז ,םולח ַא ןיא

 ? יז זיא ואוו .טנייה רעד זיא סע

 -ןגיוא רעד ?ךָאנ יז רע טקנעדעג ?רַאטַאנעביא לאומש רעטציא זיא ואוו

 ןלאומש ןרירעּפָא געט יד טעוװ ןעמ זַא ,טגָאזעג סעּפע ךָאד טָאה טסילַאיצעּפס

 ױזַא יו .טלעוו רעדנַא ןַא ןיא רעטציא ךָאד זיא יז ?סָאד זיא ואוו ,ןגיוא יד

 -רַאפ עקידפושיכ ַא ,ןעוועג ָאד זיא לנוקדנַאװרַאפ ַא ַא ?ןעמוקעגנָא ָאד יז זיא

 ,גנולדנַאו

 .טּפַאכרַאפ ןצנאגניא יז טָאה סָאלש ןטלא ןשיפרָאד םעד ןופ למוט רעד

 ןַא ןיא ּפָארַא ןריפרַאפ ייז .ןעקנַאדעג ענענייא יד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה יז

 ,לעטשּפָא ןייק ָאטשינ ןיא סע .טנורנוּפָא

 םעד ןיא גנעגנײײרַא יד ןופ םענייא וצ רעטנענ ןעגנַאנעגוצ ןענעז ייז

 | .סָאלש ןטלַא

 טימ ,ףיוה ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ עלַא יד טימ טסירגנַאב ךיז טָאה לימע

 היא רע .םיא טימ טיירפעג ךיז ןבָאה ייז יו ױזַא ,טיירפעג ךיז ןעמעלַא

 .טסַאג רעטגיילעגנָא ןַא ןעוועג ָאד ,סיוא טזייוו .

 ןסיורג א ןיא קינייועניא ןײרַא ןענעז ייז .טנפעעג ךיז טָאה ריט ַא

 םעד וצ ףוס ןייק טשינרָאג טמענ סע זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה ןהכרב .לַאז

 -נירַא ןוז יד טָאה רעטצנעפ ענעפָא עטעװעטַארקרַאפ ךרוד .לַאז ןופ ?ללח

 עסיורג ןעגנַאהעג ןענעז טנעוו יד ףיוא .טכיל ןוא ןלַארטש טימ טקידלָאגעג
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 ,סענעצס-דגאי ןעזעג טָאה ןעמ .ןעמַאר עטעדלינַאב ערעווש ןיא רעדליב

 -ַאס ןופ רעדיילק ענדָאמ ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ ןטערטרָאּפ ,ןטפַאשדנַאל
 -  ,רייז ןוא טעמ

 / "ענּפָא .טליפעג ָאד ךיז טָאה סע .רעטבלעוועג ַא ןעוועג זיא טיפוס רעד

 רעדליב יד .טְלַא ןוא דימ ןעזעגסיוא טָאה ץלַא .גנונעדרָאמוא ןוא טייקנזָאל

 עטּפָאטשעג יד ןופ ּפעק יד .עקירעיורט ןוא עדימ טקוקעג ןבָאה טנעוו יד ןופ

 יד ,סעקסַאמ יו ןעזענסיוא ןבָאה תויח עטּפָאטשעג םתס ןוא ןרעב ,ןשריה

 עקידעבעל יו ןוא טנעוו יד ןופ ןביוהעג ךיז ןבָאה ןשריה יד ןופ רענרעה

 .טכעפעג ןוא סיוטש-רענרעה ַא וצ טיירג ןעוועג

 לָאמנייק ךָאנ טזיב 4 סינרעב ערעייט ,טכַארטרַאפ ךיז וטסָאה סָאװ ---

 וצ ךיז סָאװ טשינ טסָאה ?סָאלש ןשיזיוצנַארפ ןטלַא ןַא ןיא ןעווענ טשינ

 .ןיא רעהַא ָאד טשינ טמוק ןעמ ,רעטסייג ןייק ָאטשינ ָאד ןענעז סע ,ןקערש

 שילָאבנַאלעמ ןוא ליטש זיא סע .ןָאה רעד טעיירק סע ןעוו ,טכַאנ רעד ןטימ
 -עטבעלעגּפָא ןעמוקקירוצ טשינ ןיוש ןלעװ סע .טלעוו עטבעלעגּפָא ןַא .קירעיורט

 ,םור ןטעװעקַאלבעגּפָא ןַא טימ ןשטנעמ ,רעטיר

 ,,,טכַארט ךיא --

 -ענּפָא טָאה רעטכעלעג ןייז ,ריירפ טימ ןוא טנוזעג טכַאלעג טָאה רע
 טימ םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז ,לַאז ןקיזיר ןרעביא ָאכע ןַא טימ ןעגנולּק

 - .ןביולג ןוא קערש טימ ,רעיורט ןוא גנוקיצטנַא

 ןטרַאװ ןרעטלע עניימ .לַאז ןסיורג םעניא ןײגניײרַא רימ ןלעו טָא ---

 .ןענעגעגַאב ייז ןזומ רימ זַא ,ודנוא ייב עיצידַארט ַא זיא סע .זדנוא ףיוא

 ,גנוגערפיוא רעפיט רַאפ ץרַאה סָאד טּפַאלקעג ריא טָאה סע
 א +

 ! א

 .סָאלש םעד ןופ לַאז ןטייווצ א ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז ייֵז

 -ּפָארַא ןבָאה טנעוו יד ןופ .?לקנוט ,טפמעדעג ןעוועג ָאד זיא טכיל סָאד

 ,רעכיב טימ קנעש -- טנעװ יד ייב .תויח עטּפָאטשעג ןוא רעדליב טקוקעג

 | .רעקיטש-רוטּפלוקס ,גרַאוװרעבליז

 ןעמוקעגנגעקטנַא ייז ןענעז ,לעווש יד ןטָארטעגרעביא ןבָאה ייז יו ױזַא

 .יורפ א ןוא ןַאמ ַא ,ןשטנעמ ייווצ

 .ןפורעגסיוא לימע טָאה -- !רעטומ ןיימ ןוא רעטָאפ ןיימ ---

 -סױרַא טשינ ,ןוז םעד טּפַאכעגמורַא ןבָאה ןשטנעמ ערעטלע ייווצ יד |
 .ענערױלרַאפ ַא ןענַאטשעג עקנילייוו ַא זיא הכרב .סמערָא יד ןופ םיא טזָאלעג

 .חלכ ...ןיימ .,ַאנַאמַא סינרעב זיא סָאד .---

 ױזַא ָאד טָאה לימע סָאװ ,טרָאװ םעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה הכרב

 טייצ ןייק טַאהעג טשינ רעבָא טָאה יז .טגָאזעגסױרַא דיירפ טימ ןוא לענש
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 רעטלַא רעד סמערָא יד ןיא טּפַאכעגנירַא ריא טָאה טשרעוצ .קערש רַאפ
 -ליז ,טייקטלַא ןופ ןניובעג עלעסיב ַא רָאנ ,ןוז רעד יוװ רעכיוה ַאזַא .ץירּפ
 ,ןגיוא עניורב ,םינּפ קיטומטוג ַא ,עסנָאװ עיורג-רעבליז ַא ;רָאה עיורג"רעב

 ענייש ןטנעמילּפמָאק ןכַאמ ,ןדייר וצ ליפ טיירג ןענעז סָאװ ןּפיל ןוא ?יומ ַא
 | .ןייוו ןטוג ,ןטלַא ןעקנירט ןוא ,ןעיורפ

 ןופ הלכ יד ןסירגַאב וצ ערעייט ןיימ ,ןנינעגרַאפ סיורג ַא זיא סע --
 ,קידנצייר ןוא טנַאמרַאש סיוא טעז ריא .ןוי ןיימ

 -עגוצ רעדיוו ןוא רָאה יד רעביא ןָאטעג טעלג ַא ךיז טָאה רעטלַא רעד
 ןוא דיירפ ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא סע .םענייז וצ בייל סחכרב טקירד

 יד ןיא ןלַאפעגנײרַא הכרב וויא םעדכָאנ .טייקנבעגעגרעביא רעכעלרעטָאפ

 ,עקטַארקַאטסירַא ןַא ןופ טלַאטשענ עלופטכַארּפ ַא ,עמַאמ סלימע ןופ סמערָא
 -ָאמַא ןַא ןופ םינמיס עֶלַא ךיז ןיא טַאהעג ךָאנ טָאה םינּפ סָאד .עקילעדַא ןַא
 -נעב ןוא טייקשירפ טימ טצנַאלגעג ךָאנ ןבָאה ןגיוא יד ,טייחנייש רעקיל
 .שינעק

 -רַאפ דלַאב ןוא רָאה יד רעביא ןהכרב טעלגעג ךעלרעטומ טָאה יז
 .סעומש ַא ןטכָאלפ

 -עג רָאװעג רעטומ ןוא רעטָאּפ ןענעז ןטונימ עכעלטע עטשרע יד ןיא
 -ַאב טָאה הכרב .ענעריובעג עקיטרָאד ַא ,ָאקָארַאמ ןופ זיא הכרב זַא ,ןרָאװ
 טביזעג סָאד ,ןָאטעג רעטיצ ַא ןבָאה עמַאמ סלימע ןופ ןּפיל יד זַא ,טקרעמ
 ענעגיוצרעד-טוג ןעוועג ןענעז ייז יו ױזַא .ןרָאװעג ךיילב זיא ץירּפ םעד ןופ
 טימ ,טייקכעלפעה רעקידלַאװעג יַא טימ טדערעג רעטייוו ןעמ טָאה ,ןשטנעמ
 .טייקכעלרעייפ ןוא טייקכעליירפ טימ ,ץנַאטסיד

 --- סָאר ןסייוו ייז ןעוו .עשידיי ַא זיא יז זַא ,טסואוועג טשינ ןבָאה ייז
 ןלעוו ייז .ךעלקערש ןעוועג סע טלָאװ -- חומ ריא ןיא טרעמַאהעג סע טָאװ
 םיא טעװ יז רעבָא .טנערפעג טשינ ריא טָאה לימע ךיוא ,ןסיוורעד ךָאד ךיז
 סעיזוליא עֶלַא ןלָאז .ןגָאז םיא סע יז טעװ ןרָאפ םייהַא םייב דלַאב .ןגָאז
 .טרובעג םייב ךיילג ןרעוו ןענורעצ רעסעב

 טָאה ןרעדנַא םעד רענייא .טדערעג ןוא טלּפַאלּפעג ןעמ טָאה רעטציא
 ריא רַאפ טבױלעג ןהכרב טָאה ןעמ .ןטנעמילּפמָאק עקיטייזנגעק טכַאמעג

 .ץנעגילעטניא ןוא ץנאנעלע ריא רַאפ ,טייקנייש ריא רַאפ ,ןעזסיוא

 סעינָאלַאק יד ,עקירפַא-דרָאנ ןגעוו ךערּפשעג ַא טריפרַאפ ךיז טָאה סע
 יד זַא ןייז טפרַאדעג טלָאװ סע ױזַא יו ;טעטלַאװרַאפ ךיירקנַארפ סָאװ
 .ןריטלָאװער טשינ ךיז ןלָאז ןוא ןדירפוצ ןייז ןלָאז ענעריובעגנייא עקיטרָאד
 סָאװ ,דנַאל ריא רַאפ ןָאטעגפיױוא טָאה ךיירקנַארפ סָאװ ,טלייצרעד טָאה הכרב

 .טרימשעגנייא טרָאד ןרָאװעג זיא סע טייקנייש ןוא עיצאזיליוויצ א רַאפ
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 -רעב זַא ,טגָאזעג גנילצולּפ ןוא רענעלּפ ענייז ןגעוו טדערעג טָאה לימע
 ריא טימ רע טעוװ ןקידנע טעוװ יז יװ ױזַא .ןיטַאקָאװדַא ףיוא טרידוטש סינ
 -ַאמ יד ,עקטַארקָאטסירַא יד טשינ ןֹוא ץירּפ רעטלַא רעד טשינ .ןבָאה הנותח

 -עלּפ סנוז םעד ףיוא טריגַאער טשינ ןבָאה ייז .טרָאװ ַא טנָאזעג ןבָאה ,עמ

 ,טייל ןַא ןכַאמ וצ םיא ןופ טרינגיזער גנַאל ןופ ןיוש םתסה-ןמ ןבָאה ייז .רענ

 -ענסיוא ךיו טָאה ל?ימע .ןעקנַארטעג ענעדיישרַאפ ןעקנורטעג טָאה ןעמ !

 טכוציפ ,דנַאי ןוא ןייוו ,רעקַא ןוא יײזרַאפ ןופ ןטייקיניילק עלַא ףיוא טנערפ

 ןיא ןייוו ןטלַא םעד ןנעוװו .רעניה ןוא יינש ,ןגער ,טניח ,ןלַאטש-דרעפ ןוא

 ליפ ױזַא ןגעוו ןעוועג זיא סע .ןעמולב ןופ ץנַאלפרַאפ םעד ןגעוו ,רעלעק

 ,ןלייצרעד ,ןדייר וצ ןכַאז ענייש

 רעקיטרַאסיורג א ןרָאװעג טיירגעג זיא טכַאנ רעד ןופ ןלַאפוצ ןטימ

 רעניד ַא ןשיט יד ףיוא רישעג-רעבליז טימ ,לַאז ןסיורג ַא ןיא טייצלָאמ

 -לָאנ; ,ןקָאז עסייוו ,ןזיוה עצרוק ,עיולב ,יירוויל םענעגָארטענּפָא ןטלַא ןע ןיא

 טָאה ,לקער ןעיולב םענעבירעגּפָא ןטלַא ןַא ןוא ךיש יד ףיוא ןלַאנש ענעד

 -רַאפ ןעוועג ןענעז רעשעלפ יד ,ןרעלעק יד ןופ ןייוו רעשעלפ טכַארבעגוצ

 רעטלַא רעד .ןֹרָאיא ?פיוו טסייוו רעוו רעלעק ןיא ןענַאטשעג ,עטקיטַאלב

 רעטלַא רעד .ןייוו ןטלַא םוצ טּפַאכעגוצ קיריג ךיז ןבָאה ןוז רעד ןוא ץירּפ

 ןוא טשרעוצ ןּפיל יד טרירַאב ,טייקלדייא רעסיוועג ַא טימ ןעקנורטעג טָאה |
 ;טדערעג רעטרעטייהענפיוא ןַא טָאה רע .ךיז טעװעקַאמסַאּפ

 טייהנגעלעג רעטונג א ףיוא ןייו םעד טיס טרַאוועגּפָא ןבָאה רימ ---

 ןבָאה ןכַאנָאמ .ןָאקַאמ טָאטש רעד ןופ ןייוו רעטלַא זיא סָאד .ןלימע רַאפ

 | .טגעלפעג ןוא טצנַאלפעג םיא

 ןופ ןוא ןייוו ןטלַא ?סיב טוג ַא ןופ רעבָאהביל ַא זיא' רעטָאפ ןיימ ---
 : ...קרעווטסנוק טוג ַא

 רעטלַא רעד טָאה --- ,יורפ רענייש ַא טנעמילּפמָאק ַא ןכַאמ ןופ ןוא ---

 ,ןטונמוא םוצ טשינ סָאד טמענ בייוו ןיימ זַא ,ףָאה ךיא --- .טּפַאכעגרעטנוא

 ןיא עטסטבילַאב יד ןוא ןָאנרוב ץנַאג ןיא עטסנעש יד ץלַא ךָאנ זיא יז ?ייוו

 .ץרַאה ןיימ

 יז .ּפָאק םענייש ריא טימ ןָאטעג ?קָאש ַא טכייל טָאה עמַאמ סלימעי

 -יפַא זיא סָאד .ץנַאטסיד ןשיטַארקַאטסירַא ןוא ןרעינַאמ טימ ןסעזעג ָאד זיא
 ןופ טכַאמעג טשינ רעבָא ךיז טָאה טסַאג רעד .טסַאג םעד עגונב ןעוועג ול

 רעמ טשינ ויא ץלַא סָאד זַא ,טסואוועג טָאה יז .שיט םייב עינָאמערעצ רעד

 ןוא סָאלש רעד ,טרעמױכענּפָא ןוא טבעלעגּפָא ָאד זיא ץלַא .עינָאמערעצ יו

 -ָאק ַא ןוֿפ יו סיוא טעז סָאװ ,רעניד רער ןוא קרעווטסנוק יד ,רישעג סָאד

 ,ירַאּפ ןיא ןעזענ קירוצ גנַאל טשינ טשרע טָאה יז סָאװ ,ערעּפָא רעשימ
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 ןעוועג טלָאװ לימע ןעוו זַא ,טסואוועג טָאה יז .ןעמַאזוצ ןלימע טימ עקַאט |

 א וצ טזָאלעגוצ טשינ ןטַארקָאטסירַא יד ןטלָאוװ;.ייז ןיא קיגנעהּפָא ןצנַאגניא

 ןירעבַארַא ןַא ,ָאקָארַאמ ןופ לדיימ ַא ןוא ןוז ןקילעדַא רעייז ןשיווצ הנותח

 ,טסירק ,רעבַארַא .דיי --- קוליח ןייק טשינ זיא ָאד םגה ,עשידיי ַא רעדָא
 -עג ןענעז ייז .טייקשיצירּפ סָאד טרינימָאד ָאד .רענידנצעג רעדָא ,טסידוב

 ןוז רעד .םַאטשּפָא םעד ןוא טַאטש ןטלַאהנָא ייז ןזומ ןעמעלַא ךָאנ .טכער

 טשינ סָאלש ןטלַא םעד ןיא טעוװ רע .םעד ןופ סיוא ןיוש ךיז טכַאל לימע

 ןעמוק רעהַא ָאד טעװ רע .סעינָאמערעצ יד ןעוװַארּפ טשינ ןוא ןעניואוו

 ןטייר ןוא דנַאי ףיוא ןייג ,סָאלש ןופ סרעניד יד טימ ןצנַאט ,ןייוו ןצנַאלפ

 רענעגנַאגרַאפ ןוא טבעלעגּפָא זיא ָאד טעז יז סָאװ ץלַא סָאד .דרעפ ףיוא

 רעד ןופ ןעלגילפ יד טימ טיירדעג טָאה טניוו רעד .ליּפׁשש רענעגנַאגרַאפ ,םור

 ,דלעֿפ ןיא טפייפ טניוו רעד ,ןכָארבעצ ןענעז ןעלגילפ יד ןוא לימ

 טדערעג סעּפע טָאה יז .חומ ריא ןיא טרעמַאהעג ןבָאה ןעק;ַאדענ יד

 -ביל טימ טקוקעג ריא ףיוא טָאה לימע .דייר ענעגייא יד טרעהעג טשינ ןוא

 ןפָאלעגרעביא םיא ןרעוו ןגיוא יד .ןעקנורטעג ליפ רעדיוו טָאה רע .טּפַאש

 גנוקיצטנַא טימ ןהכרב ףיוא טקוקעג טָאה ץירּפ רעטְלַא רעד .לּפענ ַא טימ

 םיא טיג סע סָאװ ,קינהריבע-לעב ןטלַא ןַא ןופ הוואת רעד טימ ,לוטיב ןוא

 ןיא רעדילג יד רעביא ךיֹז טייגעצ טיײקמערַאו ַא ןוא ןצרַאה םייב ּפוצ ַא

 .יורפ רענייש ,רעננוי ַא ןופ םייהנועוונא

 טימ ,ץנאטסיר טימ טקוקעג ריא ףיוא טָאה עקטַארקַאטסירַא עטלַא יד

 ,ןייש ןיא יז :לענש טעכרַאעג רעכיז טָאה חומ רעד .ןקילב עטנכערעגסיוא

 רעבָא ,גולק רָאנ ,גולק ןייז וצ סיוא טעז ,ןוז ריא ןופ הלכ יד ,עניילק יד

 ןייז ןעד טעװ ?ןייז סע טעװ ױזַא יו ?החּפשמ רעד ןיא ןיירַא יז טמוק יו

 ,ןבעל סָאד זיא ױזַא ?ןעד סָאװ רָאנ ?ןבעלנעמַאזוצ רעטוג ַא ,עינָאמרַאה

 טביילב סע .טשימעגרעביא ךיז טָאה ?טיּפַאק סָאד ,טנייה ןטייז ערעדנַא

 | | ..ןעז ןוא ןײטשרַאפ ,ןנייווש יו רעמ רעביא טשינ

 -באמ עקַאמשעג יד ןסעגעג ,ןעקנורטעג ,טדערעג גנַאל ךָאנ טָאה ןעמ

 .טסנוק-ךיק רעקיטרַאסיורג ןוא טייקשיפרָאד ןופ שימעג ַא ,םיל

 ,לַאז רעדנַא ןַא ןיא ןיירַא ןוא טלעטשעגפיוא עלַא ךיז ןבָאה םעדכָאנ |

 -יײשרַאפ ןעקנַארטעג ןוא עוװַאק ןצרַאװש ךעלעּפעט טריוורעפ טָאה ןעמ ואוו

 .דימ ןוא זָאלברַאפ ,ןזָאלענּפָא ןוא טלַא ןעוועג ץלַא זיא ָאד ךיוא .ענעד

 זיא סע .לַאב רעד ןביוהעגנָא ףיוה ןפיוא ךיז טָאה טנוװַא ןיא ךעלטעּפש

 טָאה ףרָאד עצנַאג סָאד סָאװ ,רָאי ןופ לַאב-גנילירפ רעכעלרעי רעד ןעוועג

 רענעמ ןעמוקעג ןענעז סע .סָאלש ןטלַא םעד ןופ ףיוה םעד ןיא טעװַארּפעג

 ּפעק יד ףיוא ךעלקיּפישט עסייוו ;ןָאגרוב ןופ ןטכַארט ערעייז ןיא ןעיורפ ןוא
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 ןגָארטעג ןבָאה רענעמ יד .רעדיילק עקיברַאּפ ןוא ןצריׂש ,ןעיורפ יד ןופ

 ןעקנורטעג ,ןעגנוזעג ,טצנַאטעג טָאה ןעמ .טיה עצרַאוװש ןוא ךעלקער עצרוק
 סע .ןעמעלא טימ טצנַאטעג טָאה ?ימע .ןירַא טכַאנ רעד ןיא טכַאלעג ןוא

 ןוא ןדיומ יד .ךעלבייוו עגנוי ןוא ןדיומ עטנוזעג ,ענייש ליפ ןעוועג ָאד ןענעז

 -עג םיא ןוא ןעקנואוועג ,ןלימע וצ טעפנחעג ךיז ןבָאה ךעלבייוו עגנוי יד

 -וש יד טימ טקנַאלבעג ,ןקַאב עקיטפַאז עלופ ןוא ןגיוא ענייש יד טימ ןסערפ

 ןוא ךיז טיירפעג ,טכַאלעג טָאה רע .לרעּפ תורוש יו רענייצ עסייוו תור

 ּפַאכ ַא רע טָאה ,רערעדנַא רעד ןוא דיומ רענייש ןייא טימ ןצנַאט ןשיווצ

 .ץנַאט ַא ןיא ךיז טזָאלעצ ןוא ןהכרב ןָאטעג

 ןיא טצנַאטעג טייהרעניילק ךָאד טָאה יז .טצנַאטעג טוג טָאה הכרב
 -ַאב יז ןבָאה עלַא ןוא גיצ עדליוו ַא יו ןעגנורּפשעג .זַארַאנַאמ ןופ קרַאמ

 ןוא ,ליּפש סיעכהל-וצ ַא ןדנוצעגנָא ריא ןיא ךיז טָאה רעטציא .טרעדנואוו

 טצָארּפש סע ןעמעוו ןופ ,רעבייוו ןוא ןדיומ-ספרָאד ענייש יד וצ האנק ַא סעּפע

 ןוא רעבייל עטקידנורענסיוא עלופ טימ ,טייקשירעפורסורַא ןוא טנוזעג טימ

 ןַאמ ןופ ןניוא יד ןגעקטנַא ךיז ןגיוו סָאװ ןטפיה עטיירב טימ ,דניז טימ

 ןטולב יד ןיא גנוטסולג רענעזָאלעצ ןוא טיוה רעקידייז ַא טימ סמערָא עליק

 .ןבעל-ןוא-בייל ןיא ןוא

 ,ץנַאט ןדליוו ַא ןיא ןלימע טימ טשרעוצ ןוטעג זָאל ַא ךיז טָאה יז

 יז טָאה םעדכַאנ .שימטיר ןוא טיישרַאפ ,ןזָאלעגוצ ,שירעפורסיױרַא

 .ץנַאט ַא ןיא ןָאטעג זָאל ;ַא ךיז םיא טימ ןוא ץירּפ ןטלַא םעד ןָאטעג ּפַאכ ַא

 -רַאפ ןוא ןכייק ןעמונעג טָאה רעטלַא רעד לייוו ,ןטימ ןיא ןרעהפיוא טזומעג

 ,ךיירפ רעקיטציא רעד ןופ רעטכעלעג ;ןייוועג ןוא רעטכעלעג ןיא ךיז ןייג

 .טנגוי ןוא תוחוכ ענעריױלרַאפ ענייז ףיוא ןייוועג ןוא

 -נעירָא ןיילַא ןצנַאט ןעמונעג ןוא טזָאלעגּפָא ןעמעלַא יז טָאה םעדכָאנ

 -ימטיר ,עטקידנורעגסיוא ,טעבעג :;זַארַאגַאמ ןיא ךיז ייב יו ,ץנעט עשילַאט

 ,עקיׂשַאר םעדכָאנ .ןעגנוגעװַאב עליטש ןוא רענעט עליטש ,ןעגנוגעווַאב עש

 .םינּפ ןוא בייל ןופ ,זדלַאה ןוא ךיוב ןופ ןגייבסיוא ענעדיישרַאפ ,עקידלמוט

 זיירק רענַעסָאלשעג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה רעטייוו ןוא רעטייוו ,ריא םורַא

 -גייש יד ,ןצנַאט ריא טרעדנואווַאב טָאה ןעמ .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןופ
 קיזומ יד .,ןנייבסיוא עשימטיר יד ןוא ןייוועג רעד ,טעבעג סָאד ןוא טייק

 ַא ןוא ןטײּפמַארט ייווצ ַא זיולב ןעוועג ָאד ןענעז'ס .טיילגַאב טשינ טָאה;

 םעד ןופ ,ןּפַאלק-ץראה ריא ןופ טיילגַאב םעד ןיא טצנַאטעג טָאה הכרב .קיױּפ

 ןופ טרעטסײגַאב ןרָאװעג זיא יז .ןעגנוזעג ןיילַא ריא ןיא טָאה סָאװ ,ןוגינ

 -ַאב ןוא ריא םורַא ןעייטש ןשטנעמ סָאװ ,םעד ןופ ןוא טוט יז סָאװ םעד

 -עּפתה ןופ ןקורדסיוא יד ןוא ןשטנעמ יד ןופ ןעשטּפעש סָאד .יז ןרעדנואוו
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 ןפרַאװעג קירוצ קנַאדעג ןיא זיא יז .ןרעיוא עריא וצ ןעגנַאגרעד ןענעז תול

 ןופ רעיורט םעד וצ ,טייהדניק רעטנלע ריא וצ ,טלעוו רעטייוז ַא וצ ןרָאװעג

 ןופ קרַאמ םעד וצ ,ּפָאט-רעיײפ םעד ,זַארַאגַאמ ןיא ןעמַאמ רעד וצ ,לָאמַא
 ,דיאַאס לַאמַאג ןופ ףיוה רעד ,רעלדנעה-?לזייא רעד ,עטַאט רעד ,זַארַאנַאמ
 ?רעטציא םיא טימ טרָאד יא סָאװ !לאומש ,?אומש ;ַאקסומ ןוא ףוסוי

 .טרעמָאיעג רעדיוו ןוא ןעגנוזעג ,ןטעבעג ןוא טנייוועג ריא ןיא טָאה סע

 טשינ ריא טָאה רענייק .טריפעגסיוא יז טָאה ןרעדנַא ןכָאנ ץנַאט ןייא

 ןוא דיירפ ןוא ןטנעמסידָאלּפַא ןופ רענוד ַא -- ץנַאט ןדעי ךָאנ .טרעטשעג

 .ןעיירשעגסיױאיַארוה

 -יילק יד ,טַאהעג ביל יז טָאה רע .טרעטסייגַאב ןרָאװעג ךיוא זיא לימע

 .טייקנייש ,רוס ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,יורפ עכעלרעדנואוו ענ

 .ןצנַאט טרעהעגפיוא טָאה יז

 ,ןדיומ-ספרָאד יד .טשטנעבעג ןוא טרעדנואווַאב ,טביולעג יז טָאה ןעמ

 טשינ ןענעק ייז זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה ,עטסקיטולבלופ ןוא עטסנעש יד וליִפַא

 ,ןענערב ןגיוא יד ןעמעוו ייב ,יורפ רעקידוונח רעניילק רטד טימ ןרירוקנָאק
 .קידפושיכןוא ןייש זיא יז ,טמַאלפ םינּפ סָאד

 .סמערָא יד ןיא ןעמונעג יז טָאה לימע
 ךיז ןענעז עֶלַא .טכַאנ רעד ןיא טעּפש טקידנעעג ךיז טָאה לַאב רעד

 .ןעגנַאגעצ

 רעד .היח ןוא ןצנַאלפ ,ןשטנעמ ,ףרָאד םעד טליהעגננייא טָאה טכַאנ יד

 ןופ טרעבליזַאב ,יולב ןפיט םעד ןיא ןענַאטשעג רעטציא ןזיא סָאלש רעטלַא

 -עג ןענעז ןָאה-רעטעװ רעד ןוא עטצוּפרַאפ יד ךעלמערוט יד .טכיל-הנבל רעד

 .יולב !םעד ןיא עטפושיכרַאּפ ןעוו
 םעד ןבעל טרַאה ,רעמיצ ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןפָאלש קעװַא זיא הכרב

 .טעב ןשיפרָאד ןכייוו ַא ןיא ןגעלעג יז זיא רעדיוו .עמַאמ סלימע ןופ רעמיצ

 -ַאמ ןיא יו ױזַא ,יולב רעד ןיא רעבליז רעד ןיירַא זיא רעטצנעפ יד ךרוד

 םענעסירעצ םעד ףיוא ,זַארַאנַאמ ןיא יו ױזַא ָאד זיא םולח רעד ךיוא .זַארַאג

 סמערָא יד ןיא םעדכָאנ ,ןעמַאזוצ רעדניק ייווצ ךָאנ טימ טרָאד לצַארטַאמ

 .ַאקנַאלבַאסַאק ןוא יפַאס ןופ סַאללעמ יר ןיא ץעגרע ,ןלאומש ןופ

 עג ךיז ןבָאה םולח רעטונג ַא ןוא רעזייב ַא ,ףָאלש ןיא ןעוועג זיא סע

 ...ריא רעביא טיירּפש
 מי

 רע .ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ןעוועג זיא טסילַאיצעּפס-גיױא רעטמירַאב רעד
 ןטיירגוצוצ ץֹלַא ןלױפַאב טָאה ןוא זעפ טָאטש רעד ןופ ןעמוקענקירוצ זיא

 ,ןגיוא סרַאטַאנעביא לאומש ןרירעּפָא וצ ידכ
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 .-עג זיא רע .ירַאבדימ םימחר טרַאוװעג טָאה ,לָאטיּפש םייב ,ןסיורד ןיא

 .טרעהעג טשינ טָאה רע .טעבעג ַא טעשטּפעשעג ןוא טנַאװ ַא ייב ןענַאטש

 ןעוועג ןצנַאגניא זיא רע .טעבעג םעניא רעטרעוו יד ןגעוו טכַארטעג טשינ ןוא

 םעד טימ וַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .לרוג ןייז טימ ןוא ןלאומש טימ ןָאטרַאפי

 סױרַא טעװ לאומש ןוא ןעמוקעג טָאג ןופ ךאלמ ַא ַאד זיא, רָאטקָאד ןסיורג

 קירוצ טעװ לאומש .טוג ןייז טעװ ץלַא ןוא ןעז טעװ רע .הנכס ַא ןופ םולשב

 ןרָאװעג טיובעג טרָאד זיא סָאװ,לָאטיּפש םעד טימ ןריפנָא ,יפַאס ןייק ןרָאפ

 .ןקידרעקיוה םעד הַאלודבַא םענעברָאטשרַאפ ןופ טלעג םעד רַאפ

 .טגעוו ץלַא זַא ,רעכיז ,ןעוועג ךיוא זיא רערעדנאוו רעד ירָאבדימ םימחר

 ךיז טוט למיה ןיא זיולב טשינ .ןלָאשגָאװ ייווצ ףיוא ?מיח ןיא רעטציא ךיז

 ךס ַא ןָאטוצפיוא טרעשַאב זיא ןלאומש .דרע רעד ףיוא;ָאד ךיוא רָאנ ,סָאד

 רע ,טסעומשעג קירוצ ,םנה .ןשטנעמ סטוג ןָאט ןוא ןלייה ,ןכַאז עסיורג

 ,דניז ,סטכעלש ןילַא טייזרַאפ רע .טרעוו סע ויא שטנעמ רעד ביוא טסייוו

 -עטיב ַא ,ןרעדנַא םעד ןעגנילשרַאפ ליוװ רענייא ,טכערמוא ,דרָאמ ,טייקזייב

 .ןעגנערבוצמוא ךיז ןרעדנַא םעד ןוא שטנעמ ןייא ןשיווצ ןָא טייג המחלמ ער !

 .טעוװ טלעוו יד זיב ןרעיוד גנַאל ױזַא טעוו ןוא קיבייא ןופ ןָא ױזַא טייג סע
 יא לאומש אפור רעד יװ ןשטנעמ עכלעזַא ןבָאה ןעמ זומ ךָאד .ןייגרעטנוא

 | . | ,רַאטַאנעב

 ףליה יד א רעכיז ןעוועג ויא רע .ןלאומש רַאפ פליח ןטעבעג טָאה רע
 | .ןעמוק טעוֶו

 -ייוו ןוא רענעמ ,ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ַאללעמ רעד ןופ} ןדיי לָאצ עסיורג ַא

 עקידנטעב ןוא עקידנגייווש ,לָאטיּפש םורַא טגנערדענ ָאד ךיז ןּבָאה ,רעב

 -עג ןוא סטוג ייז טגנערב סָאװ רעד ,ךאלמ רעייז רַאפ ,רָאטקָאד רעייז רַאפ

 יד ןיא ןוא רעזייה יד ןיא ָאד עקידנטרַאװ יד ןופ ןדעי ייב טעמכ .גנוזעג

 ןבעגעגקעװַא טלָאװ רעדעי .ןגיוא יד ףיוא קנַארק רעוו ןעוועג זיא תוחּפשמ

 קוק ַא ןבעג לָאז רָאטקַאד-ניױא רעסיורג רעד זַא ,ּפָארַא בייל ןופ דמעה סָאד

 עלא יד ןופ רעדעי .ןלייה ןוא ןעמַאמ רעדָא ,ןטַאט ,דניק ןקנַארק םעד ףיוא

 ,םולח רענייש ַא עקַאט זיא סע ,ךעלגעממוא זיא סָאד זַא טסואוועג טָאה

 רע; לֶאֹז ,ןגייווש רעסעב זיא .ןרעוו םיוקמ טשינ לָאמנייק רעבָא ןעק סָאװ

 ...םוג ןייז ךיוא טעװ ,רַאטַאנעביא לאומש ,ןרעייז רָאטלָאד םעד ןלייהסיוא
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 ןעוועג זיא ,ןסיורד ןיא ,לָאטיּפש ןופ טנעוו יד ייב םלוע םעד ןשיווצ
 עג םעניד א  ןופ ךעלייל-דיילק ןקידנעקנַאלב ןסייוו א ןיא טליהרַאפ ,יורפ ַא

 -ולק ,עצרַאװש :ץכעליהרַאפ םעד ןופ טקוקעגסױרַא ןבָאה ןגיוא ייווצ .טנַאוװ

 יד ןיא ןרערט .רעיורט טימ ןטלעוװו עצנַאג ייז ןיא ןוא ,עקידנענערב ,עג
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 ןייש יז זיא --- וָאנ יד ךיז טזייװַאב .ןגיוא יד ןיא טעבעג ןוא ןייוועג ,ןגיוא

 ענייא רשפא ,יורפ עשיבַארַא ןַא ,יורפ עגנוי רָאג ַא זיא סע .טקָאטעג ןוא

 -ציא טמוק ןוא טלייהעגסיוא טָאה לאומש סָאװ ,עלנַארק ענעזעווענ יד ןוֿפ

 .סָאװ ,ךיז ןסיוורעד וצ ןגיוא יד ןיא ןייוועג ,ןּפיל יד ףיוא טעבענ טימ רעט

 .עיצַארעּפָא רעד ןופ גנַאגסױא רעד ןייז טעוװ סע
 .אקסומ ןעוועג זיא סע

 סױרַא טייג !סָאװ ,גנוטייצ רעשיזיוצנַארפ ַא ןופ טסואוורעד ךיז טָאה יז

 רעד ןעפ ןיא ףיוה סנַאטלוס ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא סע זַא ,ַאקנַאלבַאסַאק ןיא

 -רעד ַא טריפעגכרוד טָאה רע אוו ,רָאטקָאד-ןגיוא רעזירַאּפ רעטמירַאב-טלעוװ

 -ַאק ןיא ךיוא טכַאמ ןוא ,ןיסעצנירּפ רעננוי ַא רעביא עיצַארעּפָא עכיירגלאפ

 .רַאטַאנעביא ?אומש רָאטקַאד םעד רעביא עיצַארעּפָא-ןניוא ןַא ַאקנַאלנַאס

 ,לָאטיּפש םוצ ןעמוקעגנָא ןוא ַאקנַאלבַאסַאק ןייק טזָאלעג ךיז טָאה יז
 -עג יז זיא ,קינייוװעניא ןזָאלנײרַא טשינ יז טעו ןעמ זַא ,טסואוועג טָאה יז

 ןעוועג ריא ייב זיא ץרַאה סָאד .טפָאהעג ןוא עקידנטרַאוװ יד ןשיווצ ענַאטש
 לאומש .ױזַא םתס רעדָא ,טָאג וצ טעבעג ַא קידנעשטּפעש ןּפיל יד ,ןכָארבעצ

 ךָאד טָאה יז .ןרעוו טנוזעג וומ רע .טכַארטעג יז טָאה +- ןרעוו טְנוזעג טעוו

 זיב .םיא רָאנ ,ןַאמ ןרעדנַא ןייק ןרירנָא טשינ טעוװ יז זַא ,גָאזוצ ַא ןבעגעו

 יז רָאנ ,ןעגנערבמוא רעכיז יז טעוו דעמכַא .גָאזוצ םעד יז טלַאה רעטציא
 טעװ יז ןוא קילייה זיא גָאזצ ריא .תורשּפ ןייק ףיוא ןייגנייא טשינ טעוו

 .ןמלַאה םיא

 ןיא ןלאומש ייב גיוא ןייא זַא ,טסואוורעד עלַא ךיז ןבָאה טכַאנרַאפ

 ,טגָאזעגוצ טָאה רָאטקָאד רעסיורג רעד יו ױזַא זיא סע .טעװעטַארעג רשפא

 .ןעזעגסיורָאפ קירוצ טייצ רָאי ַא דלַאב ןיוש טימ סָאד טָאה רע יו

 רעצרעה עקידנּפַאלק טימ הרושב יד ןעמונעגפיוא ןבָאה ןסיורדניא עלַא

 יו רעסעב ץלַא ..,רשפא ...גיוא ןייא .ןעשעג ָאד זיא סָאװ ,ביול ַא טימ ןוא
 ,שינרעטצניפ עקיבייא

 .םייהַא ןעגנַאגעצ ךיז זיא רעדעי

 ןופ ַאללעמ רעד ןיא ץעגרע טנַאּפשעגקעװַא טָאה ירַאבדימ םימחר ךייא

 -ןַצּפֶא טיירגעג ךיז טרָאד ןוא שרדפ-תיב ַא ץעגרע ןיא ןעמוקעגנָא .טָאטש

 רעד רעביא ץענרע ןרעדנַאװ רעדיו טעוװ רע יוװ ,העש עכעלטע ךיז ןעור

 סע רעבָא ,בוט-לזמ ַא ןלאומש ןבעגּפָא ןעמוקקירוצ ָאד ךָאנ טעוװ רע .טלעוו

 ..ןבָאה תונמחר טעוװ טָאג .ָאי -- רעטעּפש ,רעטציא ןרעוו ןָאטעג טשינ ןעק

 .ןסיוו טלָאװעג טינ םימחר טָאה תוקיפס ןופ .טעװעטַארעג ןייז טעװ גיוא ןייא

 .ןרעױמ-לָאטיּפש יד ןופ קעװַא זיא ַאקסומ ךיוא
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 יז זיב העש עכעלטע ןרָאפ ןפרַאד טעװ יז .ןַאב םוצ ןעגנַאגעג זיא יז

 .זַארַאגַאמ ןיא קירוצ ןעמוקנָא טעוו

 ױזַא יו :קנַאדעג ַא ןלַאפעגנייא גנילצולּפ ריא זיא ןַאב םוצ קידנעייג

 ָאד רָאנ שרעדנַא טשינ .ןלאומש ןופ טסואוועג רָאטקָאד רעסיורג רעד טָאה

 .ןעשעג ױזַא לָאז סע ןפלָאהעגוצ טָאה יז .טנַאה סהכרב עקַאט טקעטש

 ךיז ףיוא זייב ןעוועג יא יז .קיאורמוא טכַאמעג יז טָאה קנַאדעג רעד

 ,טיירב ןיא טייוו חומ ןיא ןעשזדנָאלבמורַא ןעקנַאדעג יד טזָאל יז סָאװ ,ןײלַא

 יַּפִא רעמ ןוא רעמ ץלַא ךָאד טרעוו ענעי ,ןהכרב ןופ ןטכַארט יז טסייה רעוו

 -ניא טעװ הכרב ןוא טייצ לקיטש ַא זיולב ןעמענ טעװ סע !ןטָאש ןיא טקורעג

 -סומ ,רעכיז זיא יז .ץרַאה ןוא חומ סלאומש ןופ ןרעוו טּפעװעגסיױא ןצנַאג

 יא 'טעוו לאומש זַא ,טייוו ױזַא ןכיירגרעד ךָאנ יז טעוו רשפא .םעד ןיא ,ַאק

 ןעוועג סָאד טלָאװ קילג ַא רַאפ סָאװ .ןביולג ןשינַאדעמכַאמ םוצ ןייגרעב

 ןעועג סע טלָאװ הנתמ עטסנעש יד ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןוא ריא רַאפ

 .סױרַא קיבייא ףיוא ןעמעלַא רַאט

 .יפַאס זיב ,ןיירַא טכַאנ רעפיט רעד ןיא טריפעג םעדכָאנ יז טָאה ןַאב יד

 לָאז סָאװ ,רעביירט-?מעק םעד םיקַאכ היוא ןטרַאװ טפרַאדעג יז טָאה טרָאד

 ןגיו ךיז יז טעװ העש עכעלטע .ןירַא ףיוה סדיאַאס לַאמַאג ןיא ןריפ יז

 .קמעק ןופ סרעקיוה יד ןשיווצ

 רַאפ ןעגנונעפָאה ןלאומש ןבעגעג טָאה טסילַאיצעּפסךגיױא רעד

 ענעדנוברַאפ טימ לָאטיּפש ןיא ןגיל ףרַאד ?אומש ,טסייה סָאד ,גנוזענעג

 -ירעביא סָאד ןָאט ןיוׁש ןלעוו םיריוטקָאד-ןניוא עגיה יד .טייצ ךָאו א ןגיוא

 :טגָאזעג ןוא טנגעזעג םערַאװ ךיז טָאה רע .ןגרָאז ןסייחעג טשינ טָאה רע .עק

 ,זירַאּפ ןיא ָארויב ןיא רימ וצ ןעמוק טעוװ עמַאד עניילק יד ביוא ---

 -עגפיוא ןרעוו טעוװ יז זַא ,ףָאה ךיא .סעיינ עטוג ריא רַאפ ןבָאה ךיא לעוװ

 ןוא עכעלרעסיוא ןַא טימ שטנעמ ַא ,ןָאזרעּפ עלופטכַארּפ ַא זיא יז ,טרעטנומ

 .ַאנַאמַא סינרעב -- ןיימס ךיא .טייקנייש עכעלרעניא

 .ןגיוא ענייז רַאפ רעטצניפ ןעוועג זיא סע .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה לאומש

 רַאבקנַאד ןעװעג זיא רע .םינּפ סרָאטקָאד םעד ןעז טנעקעג טשינ טָאה רע

 ,דייר יד רַאפ

 יד ןופ ענייא ןפורעגוצ טָאה לאומש .,קעװַא זיא רָאטקָאד רעסיורג רעד

 ַאנַאמַא סינרעב וצ עמַארגעלעט א ןריטקיד ןעמונעג ןוא סרעטסעװשנקנַארק

 .זירַאּפ ןיא
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 קנַאד ןפיט ַא ריא וצ טקירדעגסיוא רע טָאה עמַארגעלעט רעד יא

 -  ףטוג םוצ ןרָאװעג טריפעגוצ זיא ץלַא .ןעגנואימַאב עֶלַא יד רַאפ

 יז .ריא טייג סע יו ןביירש םיא לָאז יז זַא ,ןטעבעג ךיוא טָאה רש

 ,ןעמונרַאפ רעייז זיא יז זַא טייטשרַאפ רע .קיניײוװ רָאנ סנטצעל טביירש

 .זירַאּפ ןייק ןרָאװעג טקישעג זיא עמַארגעלעט יד
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 ןקלָאװ רערעווש יַא .קידלמוט ןעוועג זיא דיאַאס לַאמַאג ןופ ףיוה םעניא
 .טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה

 :ןעווענ סע זיא טכַאנרַאפ ַא ןיא
 ריא .זעפ טָאטש רעטלַא רעד ןופ בייוו ַא טכַארבעג ךיז טָאה דעמכַא

 .ינַאר ןעוועג זיא ןעמָאנ

 -עג ,זיוה סדיאַאס לַאמַאג ןיא ןעוועג רע זיא טייצ רָאי ַא רעביא ןיוש

 רעד ןיא טעברַאעג .ןייפ ןוא טוג טריפענפיוא ךיז טָאה רע ןעוו געט ןעוו

 ןטפעשעג יד ןיא ןדיאַאס לַאמַאג ןפלָאהעג ,דרעפ ףיוא ןטירעג ,יירענערב

 -עג גָאט ןיא לָאמ עכעלטע ןוא םורפ ןעוועג ,ןעגנַאזעג ןוא רעדיל ןבירשעג

 גָאט ןרַאפ ,ןבעל ןרַאפ ביול םעד טָאג ןבענּפָא טעשטעמ ןקיטרָאד ןיא ןעגנַאג

 -יא ןרעיילש ערעטצניפ טימ טלַאפ סָאװ ,טכַאנ רעד רַאפ ןוא טכיל טיג סָאװ

 .טלעוו רעד רעב

 ,ךיז טיפס טכאמעג םולש .ןעוועג ןידה-לידצמ טָאה ריאַאס לַאמַאג

 ןבָאה טשינ ןוא ןגערפכָאנ טשינ .טָאג טימ ןגירק טשינ רעמ ךיז רָאט רע
 טפלעה סע .ןַאקסומ ןופ רעטרעשַאב רעד ,םעדייא ןייז זיא דעמכַא :תונעט ןייק

 סע ןעמעוװו ןנעק ךיז ןריטלָאװער סָאד טשינ ןוא ןקינעּפשרעדיוװ ןייק טשינ

 | .ןייז טשינ לָאז
 -עברַאפ רדסכ ךיז ןבָאה ןטפעשעג יד .ןעננאגעג טונ םיא זיא ?ייוורעד

 ןוא סעלכַאק ןוא לניצ לָאצ עקיזיר ַא טפיוקרַאפ טשרע' רע טָאה טָא .טרעס

 ,יפַאס ןיא טיוב ןעמ סָאװ לָאטיּפש ַא רַאפ ןלַאירעטַאמ-וב לָאצ עסיורג ַא

 טצישַאב רע סָאװ ,ַאּפלעז  עקשטיגנוי יד ןעמונעגניירַא ךיז רע טָאה טָא ןוא
 ןדט-ןג ןופ םולב יד ,ןייֵלַא טייקסטוג יד םיא וצ זיא יז ,גילפ ענייז טימ

 .דיירפ רעטסכעה רעד ןופ סונעג רעד ,ןבעל ןופ ןטּפַאז יד ,טָאג ןופ הכרב'יד

 טשינ רעבָא ךיז טעוו רע .םיא ןעשזירג ןוא ןסערפ רעבייוו יירד ערעדנַא יד

 טייג רע .הרשּפ עקיצנייא ןייק ףיוא ןייננייא טשינ רע טעוו לָאמ סָאד .ןזָאל

 סָאד ןוא ,טסיירט ןוא טייקמערַאװ ןבָאה זומ רע ןוא ןיירַא רעטלע ןַא ןיא

 .ַאּפלעז עגנוי ,עניילק יד ןבעג זיולב םיא ןעק

 -כַא טשינ ןעוו ;ןבעל סָאד םיא טרעטיברַאפ סָאװ ,ַאקסומ טשינ ןעוו

 ַא ףױא קעװַא ץלַא טלָאװ ,ןקילבידרָאמ טימ םיא ףיוא טקוק סָאװ ,דעמ
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 רעדעי ןיא ,ןזיור ןשיווצ רענרעד ןייז רעבָא ךָאד ןזומ .געוו םענייפ ,ןכיײפג

 | .ןייַּפ ןוא רעיורט סנּפָארט ןייז ןזומ דיירפ

 ,גָאט םעיינ ַא ןופ יולב ןטימ ןעמוקעג קירוצ זיא ַאקסומ יו םעדכָאנ

 ךיו םורַא געט ייווצ ןיא ןוא זעפ טָאטש רעטְלַא רעד ןיא קעװַא דעמכַא זיא

 יד ןיא ןענופעגסיוא טרָאד יז טָאה רע .ינַאר ?דיימ עשיבַארַא סָאד טכַארבעג

 ןוא בייוו ַא רַאפ ןעמענ יז טעװ רע זַא ,טגָאזענוצ ;ןלַאטרַאװק עטריוורעזער

 םיא טָאה ןעמ .דױמ-ןסַאג ַא ןייז טשינ רעמ רעבירעד טעוװו יז ,רעצישַאב

 .בייוו ַא רַאפ ינַאר עקשטיגנוי יד טיורטעגנָא םיא ןוא טבױלגעג

 זיא סע .דיאַאס לַאמַאג ןופ ףיוה םעניא טכַארבעג יז רע טָאה רעטציא

 טלָאוװעג ןוא גירעגיינ ןרָאװעג ןענעז עֶלַא .יירעקשוש ַא ןוא ?מוט ַא ןרָאװעג

 .ןיטנערוקנַאק רעיינ ריא וצ רעטציא ןגָאז ַאקסומ טעוװ סָאװ ,ןסיוו

 -ַאּפ סיורג טימ ףיוה םעניא טריפעגניירַא בייוו עיינ ןייז טָאה דעמכַא

 -סומ ןיא .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ןטלַאהעג ,טמעשרַאפ ןעוועג זיא יז .רַאר

 .טריפעגנניײרַא יז רע טָאה רעמיצ סַאק

 -גיוו ַא ןיא ןסעזעג זיא יז .קידנעעז-טשינ טכַאמעג ךיז טָאה .ַאקסומ

 עג טשינ ץלַא ךיז רעבָא ,טרעייפעג ןבָאה ןגיוא עריא .טקירטשעג ןוא לוטש

 ,קידנעעז טכַאמ

 -עג זיא םיִנּפ ריא .גנוליהרַאפ יד ןעמונענּפָארַא טָאה בייוו עיינ סָאד

 ַא טָאה יז .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה ַאקסומ .טלטיוררַאפ ,ךעלגנעל ןעוו

 .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא רעטייוו ןוא ןוטעג קוק

 .ןעניואוו ַאד םעוו יז !ינַאר זיא סָאד ,אקסומ ---

 טעװ ,ַאקסומ ,יז סָאװ ןעז ןוא רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג טָאה דעמכַא

 -ענ ריא טָאה סע .ןגיוושעג טָאה ,רעבָא ,ַאקסומ .ניז םעיינ ןייז וצ ןגָאז

 ,ריירפ רעסיוועג ַא ןופ ןוא טייקשירענינרַאפ-טשינ רעסיוועג ַא ןופ ןכָאטש

 טעוװ ,ַאקסומ ,יז ןוא ,ןזָאל ורוצ יז דעמכַא תמא ןַא ףיוא טעוװ רעטציא סָאװ

 טשינ יז טעװ רענייק זַא ,ןלאומש גָאזוצ ןוא רדנ ריא קילייה ןטלַאה ןענעק
 .ןַאמ ןייק ןרירנַא טשינ טעוו יז ןוא ןרירנָא

 וד -- ,בייוו רעיינ ןייז וצ טעדנעוועג ךיֹז דעמכַא טָאה -- !ינַאר --

 ןוא ןלעפַאב ענייד ןרעהסיוא טעװ ַאקסומ .זיוה ןיא ןירעשרעה יד ןייז טסעוו
 !ןגָאז ריא טסעוו וד סָאװ ץלַא

 :ןעגנורּפשעגפיוא זיא ַאקסומ

 !?רימ רעביא ןירעשרעה יד ןייז טעוו יז !?סָאוו ---
 י !אי =

 !רעמכַא ,טייוו וצ טפייג ---
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 .ןעגנַאגעג רעטייוו ךָאנ טזיב ,ַאקסומ ,וד ---

 וי יי | !געמ ךיא --
 ,רַאטַאנעביא ?לאומש ןטבילעג ןייד וצ ןייג וטסנעק ,טסליוװ וד ביוא --

 !?אומש רעמערָא .בייל ןייד ףיוא רעכיז טרַאװ רע ןוא גיוא ןייא ףיוא טעז רע

 רעקיטציא רעד ןיא טסַאּפעגנײרַא טשינ ךיז טָאה ןָאט רעשינָאריא רעד

 ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ רעמ טָאה יז ,רעמיצ ריא ןיא יירד יד ןופ גנומיטש

 | :ןעיירש ןעמונעג טָאה יז ,ןרָאצ ריא

 ןייג לע ךיא !רעמיצ ןייא ןיא רימ טימ ןעניואוו טשינ טעוװ ינַאר ---

 !ןלעװ לעוװ ךיא ןעוו ןלאומש וצ

 טסנעק וד זַא ,טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא .ןעניואוו ַאד ָאי טעוו ינַאר ---

 ףיוא טרָאד טרַאװ רע .ַאללעמ רעד ןיא ַאקנַאלבַאסַאק 'ןייק ןביילקרעבירַא ךיז

 ןייז יו ױזַא ,ערעדנַא סטוג טוט ,ןסיוו ןײײא-טלמַאז רע .טנוזעג זיא רע .ריד

 ןעמַאזוצ ןדע-ךג סָאד :טלעוו רעד ףיוא ץלַא טָאה רע .ןָאטעג טָאה רעטָאפ
 | !ץֶלַא ,רע טָאה םונהיג ןטימ

 ! ןבָאה ךיוא סע טפנעק ---

 רעטָאפ ןייד ייב' רענעטעבעגנייא ןַא ,רעגניז רעמערָא ןַא ןיב ךיא ---
 .ריד ייב ןוא

 .ועפ ןייק ןרָאפקירוצ ןוא ןיֹנַאר ןעמענ :ןרעסעברַאפ ךיז טסנעק --

 "פא ,ךעלדיל ןביירש ןוא ןעגניז טסעוו ,ןטעבעגנייא ןייז טשינ וטסעוו טרָאד

 | .ןעמונעגנָא ןייז ייז ןלעװ רש

 "'סומ ןופ םיא ןיא טכַאקעג טָאה סע .טדערעג טשינ רעמ טָאה דעמכַא

 ןעוו .תעגושמ ויב טַאהעג ביל קידלַאוועג ,טַאהעג ביל יז טָאה רע .דייר סַאק

 ךיוא יז טָאה רע .טעדרָאמרעד ןיוש גנַאל ןופ ךָאד יז רע טלָאװ ,סָאד טשינ
 רע ,ןוירּפַאק עריא רַאפ וליפַא ןוא ריא רַאפ ץרא-ךרד טָאהעג ןוא טצעשעג

 םעד וצ טפַאשביל ריא ףיוא ,גנוריפ ריא ףיוא טנרָאצרעד ןעוועג רָאנ זיא

 זיא רע .ץלַא טביורעגוצ טָאה רענעי סָאװ ,רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד

 .ךיז וצ וצ טשינ םיא טזָאל ַאקסומ סָאװ ,טקידיײלַאב ןעוועג ךיוא

 וצ טפַאשביל ןוא רעגַאב ,הוואת ןופ טנערברַאפ רע טרעוו טכענ יד ןיא

 ןופ ןייש םייב ןוא טכַאמרַאפ ןגיוא יד ,טעב ןסייוו םעד ןיא טניל יז .ריא

 ריא ייב זיא ליומ סָאד .םינּפ םענייש ןטקָאטעג ריא רע טעז לּפמעל-ליוא

 ,סיוא יז טעז םולב א יו ןוא ענעסַאגעגנָא ,עלופ ןענעז ןּפיל יד ,ןפָא-בלַאה

 ץייר טימ ןעילב ןלַאב יד ,שירעפורסיורַא ןוא טרַאצ ,סייוו -- ןרעטש רעד

 יד ןעוו .ריא ןופ סױרַא טיירש יורפ- יד ,קיטולבלופ זיא יז ,טייקטיור ןוא

 -רעד רע .טולב ריא ןופ יירשעג סָאד טרעהעג ןעמ טלָאװ ,ןרעה לָאז טכַאנ
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 ןופ ,טָאג ןופ טָאבעג רעד זיא סע יוװ ױזַא ,ריא וצ טלָאמעד ךיז טרעטנענ

 . .בייוו ןוא ןַאמ ,שטנעמ ןופ טָאבעג רעד זיא סע יו ױזַא ןוא ןַארָאק

 .קידוועליּפשא ,טרַאצ ,טכייל טשרעוצ ,ןּפיל יד ףיוא שוק ַא'ריא טיג רע

 .ןּפילּו יד ףיוא טכייל ריא טשוק רע .טרענַאב יז סָאװ טסייוו ,דעמכַא ,רע

 טלָאװ יז יוא ,רעדיוו סע טנפע ,ליומ סָאד טכייל טכַאמרַאפ ,טשינ ךיז טרעוו יז

 ןּפיל יד ,ןַּכֶא רעדיוו זיא ?יומ סָאד .שוק םעד ןופ סונעג םעד ןעגנולשעגּפָארַא

 -בָארג ןייֵה טשינ ,טײקלַאטורב ןייק ביל טשינ טַאה ַאקסומ זַא ,טסייוו רע .ןפור

 ...ןטייק

 רעטרַאצ רעניילק רעד וצ טפַאשביל טימ לופ זיא ןוא טרַאװ ,טרעה רע

 יילג סנעמעוו ,טעב ןופ ץכעליהעג ןסייוו םעד ןיא טגיל סָאװ ,שינעפעשַאב

 -םטוג ליפוזַא ךיז ןיא טגָארט סָאװ יד ,קיטולבלופ ןוא' םערַאװ ןענעז רעד

 רעכעלטעג ַא ןופ ןעקנופ ךיז ןיא עקַאט יז טָאה יצ .טייקסטכעלש ןוא טייק

 ?םידש ןוא לווייט ןופ ןעקנופ רעדָא ,טכַאמ ןוא טפַארק

 רע טעז לּפמעליליוא םעד ןופ ןייש םייב .טעב ןיא ךיז טגעװַאב ַאקסומ

 -רעק ַא סעּפע ןופ ץכערק ןטכייל ַא טיג יז ,.רעטציא טלכיימש םינּפ ריא יו

 .ףָאלש ןיא רעביא יז טקעװ סָאװ ,האנה רעכעלרעּפ

 :טעשטּפעש יז יו טרעה רע .סמערָא עריא ןייא טסילש רע

 ...רערעייט ןיימ ,וד ,לאומש ---

 ןיא ןלאומש ןופ טכַארט יז .קערש ַא ,רעביפ ַא ,םיא טלַאפַאב ץיח ַא

 ;דליװ ןוא זייב יירשעג ַא טינ רע .רָאװ ןיא ןוא םולח

 !דעמכַא ,ךיא ויא סע .לאומש טשינ זיא סע !ַאקסומ ---

 טמענ ןוא עטריוורַאפ ַא יו ןָא םיא טקוק ,טעב ןיא ףיוא ךיז טסייר יז

 | | :;ןקָארשרעד ,לענש ןדייר

 !קעװַא ,ןרירוצ טשינ רימ וצ ךיז טסלָאז !דעמכַא ,רימ ןופ קעװַא ---

 -יּפ ,ןדיז ןוא ןכָאק םיא ןיא ןטולב יד' .רעדליוו ןוא רעזייב רע טרעוו

 זיולב ןעמענ טעװ סע .טקיטשרעד רעטציא ןרעג יז טלָאװ רע .ןצייר ןוא ןקינ

 ,ןריטסיוקע טשינ רעמ טעװ יז .טיוט' ןייז טעװ יז ןוא טונימ עקיצנייאךןייא

 םורַא רעגניפ יד סיוא רע טקערטש .םיא רַאפ טשינ ןוא ןלאומש רַאפ טשינ

 טיוה רעד ןופ דייז רעטַאלג רעד ,זדלַאה ןופ טײקמערַאװ יד .זדלַאה ריא

 .ךיז טניזַאב רע .ּפָא לסיב ַא םיא ןליק
 .טנוה רענעגָאלשעג ַא יו רעמיצ ןייז ןיא קעװַא טייג ןוא ּפִא יז רע טזָאל

 סַאלסומ ןיא ןינַאר טזָאלעגרעביא טָאה רע .ןניושעג רע טָאה רעטציא

 .ןסיורד ןיא סױרַא זיא ןוא רעמיצ

 ימורַא ריא טָאה סע .בייוו רעיינ רעד טימ ןיילַא ןבילבעג זיא ַאקסומ

 רָאג זיא עניילק יד זַא ,טסואוועג טָאה יז .רענעי ףיוא תונמחר ַא טּפַאכענ
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 ןרָאװעג זיא יז ,זעפ טָאטש רעד ןופ ןלַאטרַאװק עטריוורעזער יד ןיא ןעוועג

 ןייז טעוװ דעמכַא --- טכַארטעג' יז טָאה --- ױזַא,רעסעב רשפא .רעקיביגכָאנ
 ,ריא ןיא ןצנַאגניא טעוװ ןוא בייוו רעיינ רעד טימ ןעמונרַאפ ןוא טליּפשרַאֿפ

 /- ּי .ןסעגרַאפ ,ןַאקסומ
 ףןעװעג טשינ ױזַא רעבָא זיא סע

 ;ןבעל ןגייא ריא טבעלעג טָאה ַאקסומ .ןכָאװ ןפָאלעגּפָא ןענעז רעדיוו
 -ומש וצ ןפיופ טיירג ןעוועג' טונימ עדעי ןוא גָאט ןדעי ,טקנעברַאפ ,םַאזנייא
 .טרַאוװעג יז טָאה לייוורעד .ןלא

 - +  ;טכַאנ ַא ןיא לָאמנייא
 ןייק ןעוועג טשינ ,רעצרַאװש ַא ,רעקירעדינ ַא ןגעלעג זיא למיה} רעד

 -מעשרַאפ ַא רעגעלעג ןייז ףיוא ןגעלעג זיא דעמכַא .ןרעטש ןייק טשינ ,הנבל
 רעייז סעּפע ןָאטּפָא רע טעװ טכַאנ יד זַא ,טנַאעג טָאה רע .רעזייב ַא ,רעט

 -עי לייוו ,ןדיאַאס לַאמַאג ףיוא טכָאקעגפיוא ןעוועג זיא רע .סטוג ןייק טשינ
 לַאמַאג ךיוא ,ינַאר רעניילק רעד וצ ןגױצַאב קידהּפצוח סעּפע ךיז טָאה רענ

 סע ןוא בייוו עיינ סדעמכַא ןופ םַאטשּפָא םעד טסואוורעד ךיז טָאה דיאַאס

 טּפַאכעגנָא םיא טָאה שינעמעלק ַא ,ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ םיא זיא
 ,רע .טכירעג טשינ ךיז רע טָאה הנותח אזַא ףיוא ,םעד ףיוא .ןצרַאה םייב
 לָאז ,דיאַאס לַאמַאג רעשרעה ןוא דיאַאק רעקיטכעמ ,רעכייר ,רעצלָאטש רעד

 -רעזער יד ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,בייוו ַא ףיוה ןיא ןזָאלנירַא

 ןופ ןסַאג יד רעביא טּפעלשעג ךיז טָאה סָאװ עכלעזַא ,ןלַאטרַאװק עטריוו
 !טבעלרעד טָאה ,דיאַאס לַאמַאנ ,רע סָאו וצ !זעפ טָאטש עקילייה יד ,זעפ
 -לַאװ ןיורק ןייז ,ןכָארבעג ץלָאטש ןוא טכַאמ ןייז ןצנַאגניא ןיוש זיא רעטציא

 .ריא ףיוא ןטערט םירזח עדליוו ןוא ,ׁשַא ןיא ,עטָאלב רעד ןיא ךיז טרעג

 רעדעי .ןצרַאה ןיא היט ןבָארגַאב זיא סע יו ךָאנ ךיוא סָאד טלָאװ רע

 יד רעבָא זיא .ןעמונעגנָא טָאג ייב זיא שטנעמ רעדעי ,ךיילג זיא שטנעמ
 .בייו סדעמכַא ךיוא ןיא ענייז רעטכָאט עקידענג .עצלַאטש יד סָאװ הרצ

 -מוא יד ןוא טייקילייה יד ?ינַאר ןוא ַאקסומ ?ןייז סע ןעק ױזַא יו ,טנייה
 ?טייקינייר

 :ןדייר ןביוהעגנָא ןוא ןדעמכַא ןפורעגוצ טלמונַא רע טָאה

 יינ ַא טכַארבעג ריד טסָאה וד .דעמכַא ,געו רעד זיא סָאד טשינ --
 רערעייז דנַאטש רעד רעבָא ,רעבייוו ריפ בָאה ךיא .טוג ןוא ןייש רעייז ,בייוו
 ןבָאה ןרעיוא עניימ יו טיול .ןשטנעמ ייב ןוא טָאג ייב רענעמונעגנָא ןַא זיא
 -עג יז ןוא ןעמונעגסױרַא ןלַאטרַאװק עטריוורעזער יד ןופ יז וטסָאה ,טרעהעג
 .ןײרַא רעמיצ סַאקסומ ןיא ,ןײרַא ףיוה 'ןיא רימ וצ טכַארב

 .רעטָאפ ןוא רַאה ,דיאַאס לַאמַאג ,ןָאטענ ךיא בָאה ױזַא ---
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 .ןינַאר טימ ףיוה ןיימ ןזָאלרַאפ טזומ וד !רעטָאפ טשינ ךימ ףור ---

 -עג יז טעוװ ,טשינ ביוא ,טוג זיא ריד טימ ןייג וצ קיליוװ זיא .ַאקסומ ביוא

 : | | | .געוו ריא ןעניפ

 טימ הנותח יד ,ןביולג ןשידיי םוצ גנַאגרעביא רעד זיא געוװ ריא ---

 .רַאטַאנעביא לאומש

 !ןָאט טשינ סָאד טעוװ יז -- = |

 !םעד רַאפ טיירג זיא יז --

 !ןרעה טשינ סָאד ליוו ךיא ---
 טשינ ךיז תמא ןופ טנעק ריא .ךיאַאס לַאמַאג ,תמא רעד זיא סָאד --

 .ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןעלטייט ןוא ןײגכַאנ ךייא טעוו תמא 'רעד .ןרעקּפָא

 | !ןייז טשינ ףיוה ןיימ ןיא טעוװ ינַאר ---
 -עג טָאה רע .קיזיּפש ,ףרַאש טגָאזעגסױרַא רע טָאה רעטרעוו עטצעֿל יד

 .ואווץעגרע טנַאּפשעגקעװַא טָאה רע ןוא ןדעמכַא ןייטש טזָאל

 ןעוועג זיא טייז ןייז ייב .רעטרעטיברַאפ ַא ןנעלעג דעמכַא זיא רעטציא
 : | : ינַאר

 םעניא .ןגױא ענייז ןופ טלגַאװרַאפ ןעוועג רעטציא זיא ףָאלש רעד

 .ןכערברַאפ ןוא הוואת --- בייל

 ,רעמיצ ןיא ןַאקסומ וצ ןײרַא ןוא רענעלעג ןופ ןסירעגפיוא ךיז טָאה רע

 .ףָאלש ןיא טבעוורַאפ ןעוועג יז זיא רעדיוו

 טאה רע ,לָאמעלַא יו ןגיוא ענייז ןיא רענעש רעטציא ןעוועג זיא יז

 טנַאה ןייא טימ .רָאה יד טליונקעגנייא ,ןסַאּפ ןסייר ,ןסייב ;ןשוק ןעמונעג יז

 יז .ןגָאלשעג יז טָאה רע .טזָאלעגּפָא םעדכָאנ .ליומ ריא ןטלַאהעגוצ רע טָאה

 -עג ךיז טָאה יז .ריא, ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא רע רעבָא ,טרעוועג ךיז טָאה

 טלָאװ רע .עשינַאלוװייט ןעוועג ןענעז תוחוכ ענייז רעבָא ,ןעלגנַאר טוואורּפ

 .סקָא ןַא ןרעטעמשעצ טנעקעג רעטציא

 יז .עטמעשרַאפ ַא ,ענעגָאלשרעד ַא ,עטּפעשרעד ַא ןניל ןבילבעג זיא יז

 רעדנַא ןייק ןרירַאב וצ טשינ ןלאומש גָאזוצ ריא ןזַא ,טכַארטעג רָאנ טָאה

 טשינ רעמ ךיז טָאה יז ,ןכַארבעג רעטציא זיא ,גָאזוצ ןוא רדנ רעד טָא ,ןַאמ

 ..ןלעטשנגעקַא טנעקעג

 יד ןיא .טלָאװעג טָאה רע לפיוו טּפַאשביל ןעקנורטעג טָאה דעמכַא

 טָאה ?רעגעלעג ריא ףיוא ינַאר .שינרעטצניפ עמוטש ַא ןגעלעג זיא רעטצנעפ

 יד ,בייוו ענייש ןייז טימ ןַאמ ריא ןופ ןשינעלגנַאר יד וצ טרעהעגנייא ךיז

 -עלַא טָאה ןוא טקנעברַאפ זיא ,עקידנגייווש ַא םורָא טייג סָאװ יד .תסחוימ

 טרעמָאיעג טָאה היח-רבדמ ַא ,ןגירשעצ ?זייא ןַא ךיז טָאה ץעגרע .טנייפ ןעמ
 רעטסיוו ַא .םיא וצ ריא ןופ סַאה םעד טליפעג טָאה רע .ןײרַא טכַאנ רעד ןיא
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 טָאה רע לייוו ,רעטציא טנייוו ריא ןיא ץלַא זַא ,טסואוועג טָאה רע .סַאה

 -עגסיוא זיא יז .ןגיּפשַאב ןוא טכעװשרַאפ גָאזוצ ריא ,םיוצ םעד ןכָארבעצ

 .ןדנעוו וצ ןעמעוו וצ טשינ ךיז טָאה יז .לווייט ןופ ןוא טָאג ןופ טכַאל

 -ןדָאש ןוא רעטכעלעג ןרעטיב ןייז ,ליּפש-קזוח ןייז ןעמונַאב טָאה יז ךיוא

 ןופ רעגניפ ןייז ןיא ןסיבעגנייא ךיז יז טָאה תוחוכ עטצעל יד טימ .דיירפ

 טָאה רע .יירשעג ןקידרעמָאי ַא טזָאלעגסױרַא טָאה רע .טנַאה רעטכער רעד

 "וצ ןוא ןיה ןפָאלעג .רעדליוו ַא יו ףיוה ןיא סיורא זיא רע .טזָאלענּפָא יז

 ַא ןעװעג יא ףיוה ןטימ ןיא .טײקליטשי-טכַאנ יד ןסירעגפיוא ,קיר

 ןוטעג סָאג ַא ךיז טָאה רעייפ ַא .ןכָארבעצ יז רע טָאה ןרעטמַאל-לייא עסיורג

 ךיז ןבָאה רעטעלב יד ,עמלַאּפ עטנקירטרַאפ ַא טּפַאכעגנָא ןוא זָארג ןרעביא

 עכעלטע ןבָאה דלַאב ,רערעדנַא רעד ךָאנ עגר ןייא ,רעייפ ןיא טליּפשעג
 יד טימ טקעלעג ןוא ןעמַאלפ רעגניצ טקעטשעגסורַא ןוא טנערבעג סעמלַאּפ

 -רעגניצ עניילק יד ןופ ןבָאה דלַאב .רערעדנַא רעד ענייא רעגניצ עקידרעייפ

 ןעמונעג ןבָאה ןעלמעק ןוא ןעלזייא יד ,ןלַאטש יד טּפַאכעגנָא ךיז ןעמַאלפ

 -ַאג ןופ זיוה םעד וצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה רעייפ סָאד .ןעיירש ןוא ןרעמָאי

 ןבָאה רעגניצ יד ןוא טּפַאכעגוצ ?לגילפ םעיינ םעד וצ וליפַא ,דיאַאס לַאמ

 םוצ ךיוה רעד ןיא ךיז טקערטשעג ,גָאֹונֶא ןטסיװ ַא טימ טײרּפשעצ ךיז
 : .ןעיולב ןעמונעג ןיוש טָאה סָאװ ,?למיה

 דיאַאס לַאמַאנ .רעביטש עקידנענערב יד ןופ ןפיול ןעמונעג טָאה ןעמ

 .ןפַאלעגוצ םיא וצ זיא דעמכַא .דלַאװעג ַא טימ סױרַא זיא

 ךיױא ךיא בָאה סָאד -- טעוװערעג דעמכַא טָאה -- !דיאַאס לַאמַאג --

 ...טבַארבעג ךייא ,ענייש ַא ,הנתמ ַא .רעטציא טלָאצעגּפָא

 ןדלַאװעג יר .ןדעמכַא ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג
 ענרעזייא סדעמכַא ןופ טּפעלשעגסױרַא ןדיאַאס לַאמַאנ ןבָאה ןענייוועג ןוא

 .הפירש יד ןשעל ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה רע .סמערָא

 ךיז טזָאלענסױרַא ןוא דרעפ ַא ףיוא טּפַאכענפױרַא ךיז טָאה דעמכַא

 רעשינַאלוװיײט א טימ דרעפ סָאד ןבירטעג טָאה רע .ףיוה ןקידנענערב םענופ

 -ַאסַאק טָאטש רעד וצ טריפ סָאװ געוו םעד ןעמונעג טָאה רע .טייקלענש

 ןופ ךלהמ ַא ךיז רַאפ טַאהעג רע טָאה ,ןטייר ןקידנריּפָאלַאנ ַא ןיא .ַאקנַאלב

 ןעמַאלפ יד ,גָאט רעיינ ַא ףיוא-טכערב רעטציא .טייצ העש ףניפ זיב ריפ

 ץלַא .טרָאד טעוועשוב רעייפ סָאד .ךָאנ םיא ןגָאי ףיוה סדיאַאס לַאמַאג ןופ
 -עגּפָא ןבָאה דיאַאס לַאמַאג טעוװ סָאד .עלַא ןוא ץלַא .ןרעו טנערברַאפ טעוו

 רַאפ טּפיוהרעביא ,טײקטרַאּפשעגניײא ןייז רַאפ ןוא ץלָאטש ןייז רַאפ טלָאצ

 רעד ןיא ןעוועג ,איבנ ןופ טײקימַאטשּפָא ,סוחי טימ ךיז ןעמענרעביא ןייז
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 רעלטעב ַא .סיוא ץלַא זיא רעטציא .קיטכעמ ןוא ךייר זיא ,אקעמ טָאטש

 ...רעלטעב ַא ןופ רעטכָאט יד ןייז טעוװ ,ַאקסומ ,יז ןוא ןייז רע טעוו

 ןפרַאש ַא עיַאבַא ןייז ןופ ןשַאט ידיןופ םענייא ןיא טּפַאטרעד טָאה רע

 רעמ ןיוש טעוװ סע .ליצ ןיא ןפערט רעסעמ סָאד ןיוש טעװ רעטציא ,רעסעמ

 ןוא ןלאומש ןדרָאמרעד רע טעװ טנייה ךָאנו .רעטצנעפ ןפָא ןייק ןייז טשינ
 .ףוס ַא ןייז טעוו סע

 ןפיוא טזָאלעג ךיז רע טָאה פיל /יד ףיוא ןוא ןצרַאה ןיא הללק ַא טימ
 .ַאקנַאלבַאסַאק ןייק געוו

 זיא רע .טייקלענש רעקידארומ ַאֹ' טימ דרעפ סָאד ןבירטעג טָאה רע

 ןכיירגרעד טעוװ רע רעדייא ךָאנ ןגָאינָא םיא טעוװ ןעמ זַא ,קערש ןיא ןעוועג

 ןייז טעו סע סָאװ ,טרַאעג טשינ רעטציא' םיא טָאה סע .,ןבעל סלאומש

 רע רעדָא ,ץעזעג םוצ ןבעגרעביא ךיז ןייֵלַא רע טעוװ טלָאמער .,רעטעּפש

 רעטציא טעוװ רע :טסייה.סָאד ,ןיילַא ךיז רעביא טּפשמ םעד ןריפסיוא טעוו
 .ןבעל םענעגייא ןייז טימ ןלָאצַאב רע טעוו םעדכָאנ ןוא ןלאומש ןדרָאמרעד

 ,טשינ םיא טרַא סע

 ןציילפ ןעמונעג טָאה סע טייקיולב ןיא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא גָאט רעד

 טשינ ןופ טלַאק ןעוועג םיא זיא.סע .לענש ןוא גנילצולּפ ןעמוקעג ,ןגער ַא

 זיא דרעפ סָאד .ךיז רעכיא ןוא ךיז ןיא םערוטש ןופ ןוא סַאה ןופ ,ןמָאלש

 -עג ַא ףיוא ןפָארטעגנָא טשינ דָארג טָאה רע .ּפָאלַאנ ןופ דימ ןרָאװעג ןיוש

 טּפעלשעג ןטכענ טשרע טָאה סָאװ ,דרעמיּפעלש ַא ףיוא רָאנ ,דרעפ-טייר ןטינ

 ,דימ ןעוועג זיא דרעפ סָאד .יירענערב סדיאַאס לַאמַאג ןופ ל?גיצ עטנערבעג

 ,רעטייר םענופ רענַאב ןוא גנַאלרַאפ םעד ןליטש טנעקעג טשינ

 טּפעלשעגסױרַא ;ּפָאלַאג ןדליוו ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה רעטיירו רעד ןוא
 ,תוחוכ עטצעל יד דרעפ ןדימ םענופ

 .םערוטש ַא ,רעכיוו ַא ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה רע

 סָאג םעד בילוצ ,רעטייו סָאװ ןעז וצ ךעלנעמ ןעוועג טשינ זױא סע

 טלָאװעג טָאה רע .סױרַא תוחוכ יד ןופ ןגָאלשעג ךיז טָאה דעמכַא .ןגער

 סָאר :ןעגנַאנַאב טציא זיא רע סָאװ ,ןכערברַאפ םעד ןופ רעטייוו סָאװ ןייז

 -עג לָאמנייא ןיוש טָאה רע ,ןדנעלרַאפ ןוא ןטכינרַאפ ץְלַא טעוװ סָאװ ,רעייפ/

 רעטציא ,ןכערבנעמאזוצ םייב ןטלַאה לָאז דיאַאס לַאמַאג זַא ,םעד וצ טכַארב

 ,סָאמ רעלופ רעד ןיא סע זיא

 רעד .קיגרעב ןוא קיזלעפ ןעוועג ןיא ןטירעג ןיא רע ואוו טנגעגנ יד

 יד ןַא ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה ןדעמכַא .סרעבעצ טימ ןסָאגעג טָאה ןגער
 .ןעגנַאגַאב טשרע זיא רע סָאװ ,דניז יד בילוצ ןייגרעטנוא םייב טלַאה טלעוו

 -ציא ןופ ןיוש טעוװ רע ,גנובעגרַאפ ןטעבעג ,ףליה וצ ןַאללַא ןפורעג טָאה רע



 418 ול י מס - ט ג י יז

 ייב ןעמירק טשינ רע טעװ ּפָאק ןופ רָאה ןייק ,םורפ ןוא םוג ןייז ןָא רעט

 טעוװ םעדכָאנ ,ןלאומש ןדרָאמרעד :ליצ םעד ןכיירגרעד רָאנ ?יוו רע .םענייק

 ,ןפיוקסיוא דניז ענייז ןיילַא רע

 ,ןטסגנַא ןיא ןעוועג זױא סע .טפיול סע ואוו ןעזענ טשינ טָאה דרעפ סָאד |

 .רעטייר ןופ שינעגָאי ןוא סייווש

 רע .ךעלטנעק םיא זיא טנגעג יד זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה ןדעמכַא
 טרעװו רע זַא טליפעג טָאה רע .לָאמא ,לָאמא ָאד ןעוועג ןיוש זיא

 טכערב ,טלַאפ ,טלַאפ רע ןוא דרעפ ןטימ ןעמַאזוצ ןטפול רעד ןיא ןביוהעג

 ןוא ,ןטסגנַא ןיא יירשעג ןקידהמיא ןַא ןבענעג ךָאנ טָאה רע .דנעל ןוא ןקור

 ַא ןופ ,געוו ןופ ןרָאװעג טרעדײלשענּפָארַא ןענעז דרעפ ןטימ ןעמַאזוצ ,רע

 ןוא ןלַאפעגפױרַא רענייטש עקיציּפש ףיוא זלעפ ַא ןופ נייבסיוא ןכעלמורק

 ,רעפיט ןוא רעפיט ּפָארַא לָאט ַא ןיא טלקייקעג ךיז ןבָאה רענייטש יד

 | .היח יד ןוא שטנעמ רעד :ןעמוקענמוא ייז ןענעז עדייב

 עטקידעשעצ ,עטיוט יד ןשַאװעג ,זייוורעבעצ ןסָאגעג טָאה ןגער רעד
 | ,סרעּפרעק

 .טכיירגרעד טשינ רע טָאה ,ןסירעג ךיז טָאה רע סָאװ םעד וצ

: 
 .דליוו טעוועשובעג רעייפ סָאד טָאה דיאַאס לַאמַאג ןופ ףיוה םעניא

 סָאר טָאה ,ןכַארבעגסױא טָאה ןגער רעד רעדייא ןטונימ עכעלטע יד ןיא
 לַאמַאג ןַאמ ןקיטכעמ םעד ןופ ןגעמרַאפ עצנַאנ סָאד טעמכ טדנעלרַאפ רעייפ

 ,זיוה ענרעצליה סָאד ,ץליהעג סָאד ;ענעקורט -- רעמייב-ןעמלַאּפ יד .דיאַאס

 ןעמונעג טָאה ןנער רעד ןעוו .ןטונימ ןיא ןדנעלרַאפ ןענעק ןעמַאלפ סָאװ ץלַא

 -נעילט יד טשינ רעבָא ,ןעמַאלפ יד טליטשעגנייא ךעלסיב וצ סע טָאה ,ןסינ

 ןצנַאג ןרעביא עשזַאס ןוא ךיור טימ טעילטעג טָאה סע ,סעינוװָאלג עקיד

 סָאװ ,?גילפ ןטיובענוצ םעד ןופ ןרעיומ ייווצ יד ןבילבעג ןענעז סע .ףיוה

 .ַאּפלעז ?בייוו גנוי ןייז רַאפ טיובעג גנַאל טשינ טשרע טָאה דיאַאס לַאמַאג

 טָאה ןביוהעגנָא לייוו ,טדַאשעגנ טשינ סע טָאה ןשטנעמ יד ןופ םענייק

 . ןופ ןעיירשעג יד ןוא סעמלַאּפ ןוא ןצנַאלּפ יד ןשיווצ ןטרָאג םעניא ךיז סע

 דעטציא .עקידנפָאלש עלַא יד טקעוועגפיוא ןבָאה רעניד-זיוה ןוא תויח יד

 שימעג א ןעוועג זיא ףיוה ןפיוא .קידבורח ןוא טסיוו ןעזענסיוא ץְלַא טָאה

 ,ןלַאטש יד ןופ תומהב ןוא רעדניק ,רעבייוו ,רענעמ ןופ

 טסואוועג טשינ טָאה רע .רעטלודעצ ַא ןפָאלעגמורַא זיא דיאַאס לַאמַאג

 : .ןָאט וצ רעירפ סָאװ

 -ןייא ןיא טָאה רע .ןעװעטַאר וצ רעירפ סָאו טסואוועג טשינ טָאה רע
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 םשינ רעמ ןיוש טעװ סע .רעלטעב ַא טרעוו רע זַא טנכערַאב ענר עקיצנייא

 רעכלעוו ,דיאַאס לַאמַאנ ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ןקיטכעמ ַא ןופ זיוה ןייק ןייז

 -כָאנ טשינ ןוא קיקענטרַאה ןעוועג ;ןעמעלַא ןקינעּפשרעדיװ טוואורּפעג טָאה

 | .טייקניד יד רָאה ַא ףיוא ץלָאטש ןייז ןופ ןבעגעג

 ןוא ךיור ,עטָאלב ןוא ׁשַא ןשיווצ ,תוברוח ןשיווצ רע טייטש רעטציא

 םעד טימ ,ןפלָאהעגוצ רע טָאה טנעה ענעגייא יד טימ .רעקיטש עקידנעלַאפ

 .וצרעד ןבירטעג ןליוו םענעגייא

 -כַא ןופ בייוו עיינ סָאד ןענַאטשעג זיא ,ןגער ןרעטנוא ,?קניוו ַא ןיא

 ַא סעּפע ןיא ענעכָארבעגנעמַאוצ ַא ,עטעשטרָאקעגּפיונױצ ַא ,ינַאר ,ןדעמ

 .טנייוועג רעטיב טָאה יז .טליהעג עטכַאלּפ עקיטיול

 ריא טָאה סע .ַאקסומ טכיילשעג ךיז טָאה תוברוח יד ןשיווצ ץעגרע

 זַא ,טסואוועג טָאה יז .ןיילַא ךיז ףיוא תונמחר ןוא ןייוועג ןופ טקיטשעג

 .םעד וצ טכַארבעג טנעה ענעגייא יד טימ טָאה יז ךיוא .ףוס רעד זיא ץלַא

 שטנעמ ַא .טשינ ןעמ רָאט רשפא .ןקילגמוא ךס ַא וצ ןפלָאהענוצ טָאה יז

 ,רשפא ןענעק ערעדנַא .לרוג םענעגייא ןייז ןגעק ןייג טשינ טרָאפ ךָאד ןעק

 .יז טשינ רעבָא

 -ַאבָנֶא טָאה יז .תויח ןוא ןשטנעמ ןופ למוט ןשיוװצ טעקנָאלבעג טָאה יז

 העש עכעלטע ןיא זיא רע .טנעקרעד םיוק םיא טָאה יז ,רעטָאפ ריא טננענ

 -- ןגיוא יד ןיא .דימ ,טשטיינקעצ ןעוועג זיא טכיזעג ןייז .ןרָאװעג רעטלע

 .עיצַאנניזער
 עטריוורַאפ טימ ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע .טלעטשעגּפָא םיא טָאה יז

 :טגָאזעג טָאה יז .ןקילב
 .רַאה ןוא רעטָאפ ןיימ רַאפ ּפָאק ןיימ גייב ךיא ---

 .ףוס רעד זיא סע ,אקסומ ---

 .טביולרעד ליפוצ ךיז בָאה ךיא .טשינ רָאט ןעמ ,רעטָאפ ןיינ ---

 .רעייפ ןטימ קעװַא זיא ץלַא --

 טשינ ךָאד טסייוו ןעמ .ןליוו סרעטָאפ ןיימ רַאפ ּפָאק ןיימ גייב ךיא --

 .זיא טייקיטכערעג יד ואוו

 -בַא ,רע ץלַא .טנַאה רעקידרעייפ ַא טימ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןיב ךיא ---

  .רעניימ ןגעק רע יװ רעסערג םיא ןגעק דלוש ןיימ ךיז טכַאד זיא סע .דעמ

 ביל קרַאטש טונימ רעד ןיא טָאה יז .ןענייוו טסולגעג ריא ךיז טָאה סע

 ןלַאפעג יז טלָאװ ,ָאד עגַאל רעטסיוװ רעד ןיא טשינ ןעוו .רעטָאפ ריא טַאהעג

 ,םעלַא רַאפ גנובעגרַאפ ןטעבעג םיא ןוא סיפ ענייז וצ

 .טלײאעגקעװַא ןוא תוברוח יד ןטימ ןיא ןייטש טזָאלעג יז טָאה רע

 -וקעג ןעלזייא ףיוא רעבַארַא עקידנרעדנַאװ ייווצ ןענעז גָאט ןטימ ןיא
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 א זַא ,הרושב יד טכַארבעג ןבָאה ייז .דיאַאס לַאמַאנ ןופ ףיוה םעניא ןעמ

 טניל ,ןלעפ יד ןופ טכעלפעג ןוא רעטנָאלּפעג ןיא ,ןענַאד ןופ טייוו ךלהמ
 .ךדרעפ ַא ןוא ןַאמ ַא ןופ רעּפרעק רעטרעטעמשעצ ַא

 ןוא ןזדלעפ יד וצ ףיוה סדיאַאס לַאמַאג ןופ טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה ןעמ

 ,ןדעמכַא ןופ רעּפרעק ןטרעטעמשעצ םעד טכַארבעג ןעמ טָאה וצ-טכַאנרַאפ

 :קערש טימ ןנירשעגסיוא ןבָאה עדייב .ןעזעג םיא ןבָאה ינַאר ןוא ַאקסומ

 / ...!דעמכַא --



 למיּפאק רעטסקיצנַאווצנואנביז

 הנתמ יד

 .גנומיטש רעטקירדעג ַא ןיא ןעוועג זיא רַאטַאנעביא ?אומש רַאטקָאד

 ַא ןיא ןירַא זיא רע ,.םיא רַאפ ךיז טקידנע טלעוו יד יוװ ןעזעגסיוא טָאה סע

 .גנַאגסױרַא ןייק ןוא גנַאגנײרַא ןייק ָאטשינ ,לסעג ןדנילב

 -עגנירַא ןיא טייצ וצ טייצ ןופ .טרעהעג קינייוו רע טָאה ןהכרב ןופ

 ןוא שינעלייא סיורג טימ סעּפע ןוא שיאעוורענ ןבירשעג ,עלעווירב ַא ןלַאפ

 -עג טָאה יז .תורוש עטלייצעג יד ןופ טליפעגסיױרַא סָאד טָאה ?אומש .הלהב

 .גיוא ןייא טעװועטַארעגּפָא םיא טָאה ןעמ סָאוװ ,ךעללילג זיא יז זַא ןבירש

 עצנַאג ןעז ניוא ןייא טימ ןעק שטנעמ ַא .סױרַא ןבעל ןצנַאג ןפיוא רעכיז

 סָאװ טוג רעייז טסייוו סָאװ ,לאומש יו רענייא ַאזַא טּפיוהרעביא ,ןטלעוו

 .םירוסי עקיטסיינ ןוא עשיזיפ ןענעז סע

 טנרעל יז ;רעטרעװ ןפרָאװעגנָא .ןבירשעג קינייװ יז טָאה ןיילַא ךיז ןופ

 ןיא יז ,רעווש רעייז ןוא ליפ רעייז ךיז רעביא טעברַא ,טנכייצעגסיוא ךיז

 ,טייוו ןטלעוו עצנַאג ,םייה-טרובעג ריא ןופ ,דנַאל-טרובעג ריא ןופ טייוו ןיוש

 ַא ןיא ןייֵלַא ןייז וצ רעווש זיא סע .טרעדנעעג ןכַאז ?יפ ךיוא ךיז ןבָאה סע

 ,טפָאה יז .ןָאט וצ סָאװ ןיילַא טשינ טסייוװ יז .זירַאּפ יו טָאטש רעסיורג אזַא

 טשינ שטנעמ רעד ךָאד טָאה ךעלטנגייא ,ןכיירגרעד ליצ ריא טעװ יז זַא
 טסייוו ,לאומש ,רע .סיוא ךיז טביילק רע סָאװ ליצ ןקיצנייא םעד יו רעמ

 עקיטכיוו ןָאטוצפוא לָאמַא ךָאנ טפָאה יז .סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,טוג רעייז

 .ןעגנורעטש עסיורג ןייק ןייז טשינ ןלָאז סע יאוולה ,ןכַאז

 .ןבירשעג יז טָאה ךעלעווירב עכלעזַא טָא

 -יז ןעוועג זיא ?אומש .ייז ןיא ןסעיינ עכעליירפ-וצ ןייק ןעוועג טשינ

 -ייוץרעמ זיא רע זַא ,ןסיוורעד ךיז טעוװ יז .שרעדנַא ןייז טעוו סע זַא ,רעכ

 ,יײסָאדנופ ןבייהנָא ץלַא ןעק ןעמ ןוא ,גיוא ןקיצנייא ןייז טימ רעכיז רעקינ

= 
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 ייז .ָאקָארַאמ ןייק ןעמוקקירוצ ןוא ןענרעל סָאד ןפרַאװקעװַא רשפא יז טעוו

 ןעוועג ךעלטנגייא ךָאד ויא סָאד .קיבייא ףיוא ןדנוברַאפ רעטציא ךיז ןטלָאװ

 ןעייג סָאװ ,ןעיורפ יד ןופ טשינ זיא הכרב זַא ,סיוא רעבָא טזייוו .?יצ ריא
 ךרוד ןעייג ,ןדנַאטשרעדיװ ףיוא ןטרַאװ הכרב יוװ עכלעזַא .ןגעוו עטכייל ףיוא

 ,ןכיירגרעד ייז ןוא גרעב ןוא ןעגנולכיורטש ,סעפָארטסַאטַאק ןוא סמערוטש

 .רעכיז זיא סָאד ,ןעמוקקירוצ טשינ טעוװ יז

 ,רערעווש ליפ ןרָאװעג זיא ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ַאללעמ רעד ןיא טעברַא יד

 ןסירעג טָאה ןעמ רעבָא ,עיצַארעּפָא רעד ןופ טכַאװשענּפָא ןעוועג ךָאנ זיא רע

 ךיז טָאה גנומיטש עקידנקירד יד .,ןבעל-ןוא-בייל רעקיטש ,ןסַאּפ םיא ןופ

 .דנַאטשוצ ןשיזיפ ןייז ףיוא ךיוא ןוא טימעג ןייז ףיוא ןפורעגּפָא קרַאטש

 יִענ טשינ ךָאנ ויא סָאװ ,םיא רַאפ לטיּפַאק רעווש ַא ןעוועג זיא סע

 ...יוזַא יו ןוא ןקידנע ךיז טעוו סע ביוא טסייוו רעוו ןוא טקידנע

= 6 
* 

 | :געט ענעי ןופ םענייא ןיא ןוא

 רעמיצ-רעדָאפ םעניילק םעד ןיא טרַאוװעג ןבָאה ןשטנעמ טימ ליונק ַא

 ַא ןוא טָאג ןופ ךאלמ רעד ךָאד זיא רע .רָאטקָאד ןופ ןרעוו וצ ןעמונעגפיוא

 | | .םיא טימ ךיוא זיא ךאלמ
 ,רעבייוו ,רענעמ ןופ ל?רעמיצ-רעדָאפ םעד ןיא ןעוועג זיא טפַאשגנע ןַא

 .ןדיי ןוא רעבַארַא ,טלַא ןוא גנוי ,רעדניק

 ,רעכיוה ַא :ןַאמ ַא ךָאנ ןלַאפעגניירַא טפַאשננע רעד ןיא זיא גנילצולּפ

 -רַאװש ַא טימ ןסקַאװַאב ןוא רַאד ,םינּפ קיכָאנק א ,ריזנ ַא ןופ םינּפ ַא טימ

 -עג ןוא רעיורט --- ןגיוא יד .יולב ןפיט ַא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,דרָאב רעצ

 -- ןּפיל יד ןשיווצ ,טייקיזָאלפליה -- ןשטיינק יד ןיא ןרעטש ןפיוא ,ןייוו

 | .תונמחר ,הליפת ,ןייוועג ,טעבעג

 .רערעדנַאו רעד ירַאבדימ םימחר ןעוועג זיא סָאד

 ,רעמיצ ןטקַאּפעגנָא םעד ןופ ?קניוו ַא ןיא טקוררַאפ ךיז טָאה רע
 ַא ןפורוצניירַא ריט יד טנפעעג טָאה ?אומש .ןענורענסיוא ןענעז ןטונימ

 זיא םימחר ואוו ?קניוו םעניא ןלַאפעג ןענעז ןקילב ענייז ןוא ןקנַארק םעיינ

 | .ןענַאטשעג

 -סיוא וויטקניטסניא טָאה רע .ןָאטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד

 -עגפיוא ןבָאה ןגיוא יד .ףליה טכוזעג טלָאװ רע יו ,טנעה יד טקערטשעג

 ךיז טלָאװ שינעציילפ ַא יװ ,ןָאטעג יירשעג ַא טָאה רע .םיא ייב ןטכיול

 ;ליומ ןייז ןופ ןסירעגסיױרַא

 !אבה ךורב !םכילע םולש ,ירַאבדימ םימחר --

 ,פביימש רעטכייל ַא טניילעג ךיז טָאה םיִנּפ סמימחר ףיוא
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 ...לאומש אפור ,םולש םכילע ---

 סנעמעלַא רעביא -ןלַאפעג ןענעז רעטרעוו יד --- ,םימחר ,ןײרַא טמוק --

 !ןיירַא טמוק --- ,ּפעק

 .טייצ בָאה ךיא .ןטרַאוװרעביא ,לאומש אפור ,ןטרַאװרעביא לע ךיא --

 .ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה לאומש

 .ןרעדנַא ןכָאנ ןיירַא זיא רעקנַארק ןייא .ןענירסיוא ןעמונעג ןבָאה ןהעש

 ,ןצפיז ,טעמוא ,סנטָאש .טייקיולב ַא טגיילעג ךיז טָאה רעמיצ ןרעביא

 ,ןטימ ןיא ירַאבדיפ םימחר ןוא ןייוועג

 ךָאנ לאומש .רעמיצ סלאומש ןופ סױרַא זיא רעקנַארק רעטצעל רעד
 ןיא ןטעבעגניירַא םיא ןוא םערָא סמימחר ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה רע ןוא ,םיִא

 | ,רעמיצ ןייז

 .שיט ןפיוא טנערבענ ןבָאה טכיל ייווצ

 . לוטש רעד ןיא טצעזעגניירַא רעווש ךיז סָאה ירַאבדימ םימחר

 טָאה ריא ,םימחר ,דייר ערעייא ךָאנ ,ךייא ךָאנ טקנעבעגנ בָאה ךיא ---

 ןיימ ןטָארטעגרעביא ןוא העש רעד ןיא ןעמוקעג טנעז ריא סָאװ ,ןָאטעג טוג

 .העש יד טשטנעבעג ןייז דיירפ טימ לָאז .לעווש

 ,לאומש אפור ,ָאי --

 ריא .זיוה ןיימ ןופ קעװַא טשינ לענש ױזַא ריא טעוװ לָאמ סָאד --

 .טליוו ריא גנַאל יו ןביילב ָאד טנעק

 ןּפיל עניימ ףיוא טניל סע סָאװ ןבעגרעביא רָאנ ךייא ליוו ךיא !ןיינ ---
 .ןענַאד ןופ קעװַא דלַאב לעװ ןוא

 טייקסטוג ,קערש ןוא טסיירט :ךיז ןיא לָאמעלַא ןבָאה דייר ערעייא ---

 .דוס ןוא

 ןוא ,דניז ךיוא ָאד זיא השודק רעד ןיא .םעלַא טימ ךָאד זיא ױזַא ---
 .טייקילייה קנופ ַא ןַארַאפ ךיוא ךָאד זיא דניז רעד ןיוא

 ,טלכיימשעג טָאה לאומש

 ,רייר יר ןגיוצעג םימחר טָאה -- ,ןגָאזנָא טלָאװעג ךייא בָאה ךיא ---

 ןעגנַאגרעד ןיוש ךיוא סעיינ יד זיא רשפא ,טרעהענ טנייה בָאה ךיא סָאוװ --

 ? ןרעיוא שרעייא וצ

 ?םימחר ,ריא טניימ סָאװ --

 ןופ ךורבסיוא ןטימ טָאה ,דיאַאס לַאמַאנ ןופ םעדייא רעד ,דעמכַא --

 .רעייפ ןטימ קעװַא זיא ץלַא .ןגעמרַאפ סדיאַאס לַאמַאג ןדנוצעגרעטנוא גָאט

 .םיא ףיוא רדסכ ןלַאפ םירופי סבויא ,ןַאמערָא ןַא זיא דיאַאס לַאמַאג

 ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז .לוטש רעד ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה לאומש

 | ,ךלַאק יו סייוו
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 | ?ןעוו ?ױזַא יו --

 ,ךרעפ ַא ףיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז טָאה רע .גָאט ןופ ךורבסיוא ןטימ ---

 ןטימ ךיז טזָאלעג ןוא ,דרעפ-טייר ןייק ןעוועג טשינ זיא סע זַא סיוא טזייוו

 רעכיז ךיז טָאה דרעפ סָאד ,ןגער-סקַאלש ַא ןעוועג .ןירַא דלעפ ןיא טניוו

 -ענטימ ,לָאט ַא ןיא ןלַאפענּפָארַא ןוא ליונק-ןזלעפ םעד ןיא טשטילגעגסיוא

 .ןרָאװעג טרעטעמשעצ ןענעז עדייב ןוא ןדעמכַא טּפעלש

 יד ןופ ןלַאפמוא טשינ לָאז רע ,שיט םייב טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ?אומש

 ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא םימחר .םיא רעביא רעטציא ןלַאפ סָאװ ,תורושב

 | :דייר טימ

 -ַאס לַאמַאג ןופ .רעּפרעק ןייז ןענופעג ןבָאה רעבַארַא עקידנרעדנַאװ --
 סטָאג .םיהַא טכַארבעג םיא ןוא םיחילש טקישעגסױרַא ןעמ טָאה זיוה סדיא

 !לאומש אפור ,זיוה םענעי רעביא ךיז טגָארט ןרָאצ

 .ןגיוושעג טָאה רע .דרע רעד וצ ןגיובעג ךיז טָאה ּפָאק סלאומש

 םעד רשפא זיא דעמכַא .ליצ ַא ךיז ןיא טָאה ןשטנעמ ןופ תוחילש עדעי ---

 .ןעוועג ךָאד רע זיא אזַא .דניז ןוא ןכערברַאפ ַא ןָאטּפָא ןפָאלעג ןגרַאמירפ

 ןיא ןענופעג םיא ייב טָאה ןעמ .עקידנעשזדנַאלב ַא רעבָא ,המשנ ענייש ַא

 לָאמַא טָאה דעמכַא זַא ,לאומש אפור ,ךיז טכַאד .רעסעמ ןקיציּפש ַא שַאט

 .ךייא וצ רעסעמ ַא טקערטשעגסיוא

 םיא טָאה גנולפייווצרַאפ יד .טניימעג טשינ טלָאמעד סע טָאה רע --

 .ןטייקשיראנ וצ ןבירטעג

 -רַאפ וצ טשינ זיא סע .ןַאמ רעקיטרַאפטכער ַא זיא דיאַאס לַאמַאג --

 ?םירוסי סבויא םיא ףיוא ןעמוק סע סָאװרַאפ ןייטש

 ?םימחר ,ריא טסייוו ךָאנ סָאװ ---

 ,ץֵלַא זיא סָאד --

 טלױנקעגניירַא ךָאד ןיב ךיא .הצע ןַא רימ טיג ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ --
 ?סָאװרַאפ ןוא גנילצולּפ ןעמוקעג ךָאד זיא סע .רעטנָאלּפ םעד ןיא ןרָאװעג
 רעוו ,ךיז קערש ךיא .ןליצ ערעדנַא ,געוו ןרעדנַא ןַא טַאהעג ךָאד בָאה ךיא

 ,ריא טגייווש סָאװ ?טסייוװ רעוו ,רעקידלוש רעד טשינ ןיב ךיא ביוא טסייוו
 ?םימחר

 סָאװ ,רעירט ַא ןוא דימ ,ךיילב ןעוועג זיא םיִנּפ סרָאטקָאד םעד

 רעד ךרוד ןרָאװעג טרעטלעעג וזיא רע .בייפ סנדעי ןסיירעצ טנעקעג טלָאװ
 ףיוא ןלירב-רעסערגרַאפ עקדַאטש ןגָארטעג טָאה רע .טרעטלעעג ךס ַא .טייצ
 ךיז ןבָאה ּפָאק ןפיוא רָאה עצרַאװש יד ןופ טייקטכידעג רעד ןיא .ןגיוא יד
 םעד ןיא .טרעקיוהעג עלעסיב ַא ןעוועג זיא רע .םידעפ ענרעבליז ןעזעג
 .רעטיצ --- ןעלקניוו-ליומ יד ןיא ,ןשטיינק -- ןרעטש
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 ,ץירַאה רעייא ןוא טלעוו יד .ֿפאומש !אפור ,ןדייר טשינרָאג ןעק ךיא ---

 ןרַאװעג ןפרָאװעגּפױרַא זיא סע .קידלושמוא טנעז ריא זַא ,ןסייוו ,ץרַאה ןיימ

 "טרָאװטנַארַאפ עלעקיטש ַא ךָאד טגָארט שטנעמ רערעי .הללק יד ךייא ףיוא

 לָאמ רעטנזיוט ןופ סיורג יד זיא סע ,עלעקערב ַא ,ןרעדנַא ןרַאפ טייקכעל

 .םי ןקידנזיורב םעניא ןּפָארט ַא יו רעקינייוו

 ?ןָאט ךָאד ךיא לָאז סָאװ --

 םוג ױזַא סע טסייוו ריא .ןלייה טעװ טייצ יד .לאומש אפור ,ןטרַאוװ ---

 :ןשטנעמ סיוא טלייה סע סָאװ ,טסואווַאב זיא ךייא .רעסעב ךס ַא ןוא ךיא יו

 .גנונעפָאה יד ןוא טייצ יד ,טָאג

 !רעטצניפ זיא םורַא ץֹלַא זַא ,גנונעפָאה ןעמענ ךיא לָאז ואוו ---

 / -ןענופעג טעװ ריא ןוא ךיז טקרַאטש --

 ןעוועג זיא לָאמַא .טשינ ןעק ךיא .ירַאבדימ םימחר ,טשינ ןעק ךיא --

 ,ןוחטב רעד ,ןביולג סָאד .ןטייצ ערעדנַא ,ןשטנעמ ערעדנַא ,טלעוו ערעדנַא ןַא

 ואוו ?טנייה רעבָא ,ןצרַאה סנדעי ןיא ןסקַאוװעגנייא ןעוועג זיא גנונעפָאה יד

 ?סיוטש םעד ןוא תוחוכ ןעמ טמענ

 םעד ןעניד וצ ןרָאװעג ןפַאשַאב ךָאד טנעז ריא .לאומש אפור ,ןײלַא ---

 ריא טפרַאד רעבירעד .ףליה ןוא דיירפ ,גנוזענעג ,טייקסטוג טימ ןשטנעמ

 ױצנָא ןוא ןטלַאהוצסיוא תוחוכ גונעג ןבָאה טעוװ ריא ,ןעלפייווצרַאפ טשינ

 טשרָאד רעייא ,טכיירגרעד ןייז טעװ ליצ רעייא זיב ,רעטייוו ןוא רעטייוו ןייג

 .ןשָאלעג --

 .רעיורט ןוא טײקמַאזנייא ןופ טדנעלרַאפ רעוו ךיא ,טשינ ןעק ךיא --

 א ךָאד טביירש ריא .לרַאטש ךיז טלַאה .לאומש אפור ,סייו ךיא --

 זיא סָאד .טוג זיא סָאד .ףוג ןכעלשטנעמ םעד ןוא ןתאלוח ,תואופר ןגעוו רפס

 .טשינ טגרָאז .ןעמוקוצ םעד וצ טעװ ריא .ליצ ַא ןוא געוו ַא ךָאד

 ךיז ןעק ךיא .רימ רעביא טְלַאפ טכַאנ ערעטצגיפ ַא .טשינ ןעק ךיא ---

 .ןבײהסױרַא טשינ

 .לאומש אפור ,טנעק ריא ---

 ,םַאטשּפָא ןיימ טימ טקרַאטשעג ןיב ךיא .ןבױלג ןייק טשינ בָאה ךיא --

 ,רָאנ ןעק ךיא לפיוו ףיוא ליפ ױזַא ערעדנַא רַאפ ןָאט ןטימ ,ןסיוו ןיימ טימ

 .טהנעלרַאפ רע ךיא .גונעג טשינ ןזיא ץכַא סָאד רעבָא

 ?בייוו עטנעג רעייא ןיימ ךיא ...ןופ סעּפע טרעה ריא --

 .קינייוו רעייז ---

 .ךיז םורַא שינרעטצניפ עקידארומ ַא טליפעג טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 -עדנַאװ םעד ןופ טסיירט ןופ רייר ןרעה רָאנ ןעק רע זַא ,טסואוועג טָאה רע
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 וצ טייקטייוו ַא ןיא סע ?דייר רעטציא ןפלעה םיא ןענעק סָאוװ רעבָא ,רער
 . .ןייגרעד טשינ טעװ רע רעכלעוו

 ןביילב טזומעג טָאה רענעי .רערעדנַאװ םעד טזָאלעגּפָא טשינ טָאה רע
 ןעמונעג רָאנ טָאה סע יו ױזַא ,ןגרָאמירפ םעניא טשרע .םיא ייב ןקיטכענ
 רעדיוו .ןסיורד םעניא טירט עליטש טימ סױרַא רע זיא ,גָאט ףיוא ןעיורג
 .ואוו-ץעגרע טריפעג םיא געוו רעד טָאה

 -ציא טָאה רע .ןעניפעג טנעקעג טשינ ךיז טרָא ןייק ןיוש טָאה לאומש
 סדעמכַא .זיוה סדיאַאס לַאמַאג ןיא שינעעשעג רעד ןופ טכַארטעג זיולב רעט
 ךיז טָאה יז .טיוט סנַאמ ריא ןיא קידלוש סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא יז .טיוט
 -רָאג רַאפ ןלעטשּפָא ךיז טלָאװעג טשינ .ןבעל סמענעי טימ טליּפשעג ל?יפוצ
 טייקדנילב יד ןעוועג יז זיא ,ןלאומש ,םיא וצ טפַאשביל ריא ןיא .טשינ
 טעוו יז ןוא ?טיוט םוצ ןבירטעג טשינ םיא טָאה יז ביוא טסייוו רעוו .ןיילַא
 ןעמוק טעוװ יז .עקידנענייש ַא ,עטײרפַאב ַא ןלאומש ,םיא וצ ןעמוק םעדכָאנ
 .םולח ןוא ףושיכ ,דניז טימ ,הטרח טימ

 רעקידתודוס רעד .ביל יז טָאה רע זַא ,טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה רע
 -נוא ,טיוט ןוא הּפרח ןופ רַאפעג רעד רעטנוא רדח ריא ןיא טרָאד ןעשטּפעש
 יז טָאה רע .טכַאנ רעד ןופ טייקיולב יד ןוא הנבל רעד ןופ רעבליז טעד רעט
 | ,טיוט רעד --- םיא רַאפ זיא יז וליפַא ןעוו ,ביל

 יד זַא ,טסואוועג רע טָאה ןצרַאה ןיא .ןַאקסומ ךָאנ טקנעבעג טָאה רע
 טרעוו ריא םורַא ןוא יז .ןילַא םיא ןופ ןכערברַאפ ַא זןיא ריא וצ טפַאשקנעב
 ,טיוט טייזרַאפ

 טכַארטַאב טָאה רע .ןעמוק טעװ יז זַא ,גָאטי ןדעי טכירעג ךיז טָאה רע
 יד ןעמונענּפָארַא ןבָאה ייז רעדייא טייקירעגיינ ַא טימ ןעיורפ עקנַארק יד
 ןעמוק טעװ יז זַא ,טפָאהעג ץלַא סָאה רע ,רעבייל ערעייז ןופ ןצכעליהרַאפ
 ,ןטכַאדרַאפ ןייק ןפורוצסױרַא טשינ ידכ ,עט?יהרַאפ ַא ,עטרעיילשרַאפ ַא

 ןרָאװעג ןיא ריא וצ טּפַאשקנעב ןייז ןוא ,ןעמוקעג טשינ זיא ַאקסומ
 ,רעקרַאטש

 ךָאנ ןעלמַאזנייא יוװ ,רעמ ןבילבעג םיא זיא סָאװ ,טרַאװעג טָאה רע
 ?עקנַארק ןלייה ,ןסיוו

 ,רעבירָאפ ןענעז םישדח ןוא ןכָאו

5 

 ,פענש טלקייקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג ןעמוקעג ןענעז םעדכָאנ
 ,טָארַא לָאט ַא ןיא יו

 -יא ןעוועג זיא טעברַא יד .תוחֹוכ יד וצ ןעמוק ןביוהעגנָא טָאה ?אומש
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 יז .לווירב א לָאמַא .טרעהעג טשינרָאג טעמכ רע טָאה ןהכרב ןופ .ּפָאק ןרעב

 ןייא ןעגנילש ןרעיומ-טעטיזרעווינוא יד ןוא רעכיב יד .ןעמונרַאפ קרַאטש זיא

 יז .םיא וצ שינעקנעב יד ןוא טפַאשביל יד וליפַא ןוא ןטכַארט ,ןבעל ריא

 ןיא ןענַאמרעד רדסכ יז לָאז רע ןטעבעג ןוא גנוקידלושטנַא ןטעבעג טָאה

 .קנַאדעג ןיא וליפַא ןשינעכוז

 ןביורטנייו ךעלגנעטש לופ ןענעז סע יװ ,עלופ געט טַאהעג טָאה רע

 "עג ןענופעג טָאה רע ןעוו ,געט ןעוועג ןענעז סָאד .ןטייקסיז ןוא ןטפַאז טימ

 עטוג ןוא טסיירט ,תואופר טימ ןפלעה ייז טנעקעג ,עקנַארק ענייז ייב גנוזענ

 ןשיניצידעמ ןייז רעביא ןטעברַא טנעקעג טָאה רע עכלעוו ןיא ,געט ;תוצע

 רועיש ַא ןָא ןופ תוביס יד טכַארבעגסױרַא קרעוו םעד ןיא טָאה רע .רפס

 רע .עקירפַארופצ ןיא גנורעקלעּפַאב רעד ןשיווצ םוא ןעייג סָאװ ןתאלוח

 "נידַאב יד וצ ןעגנוסַאּפוצ יד ןוא רעּפרעק ןופ יוב םעד ןגעוו טדערעג טָאה

 .ךיז טגעװַאב רעּפרעק רעד עכלעוו ןיא ןעננוג

 רע .לטיּפַאק ךָאנ ?טיּפַאק ,לטעלב ךָאנ לטעלב ןסקַאװעג זיא קרעזו סָאד

 רעטרעדנוה טימ טצאונַאב ךיז טָאה רע .ןסיוו טימ םי ַא טגײלעגניײרַא טָאה

 טלָאװעג טָאה רע .ןיצידעמ ןופ טיבעג ןפיוא ןטעטירָאטױא עסיורג ןופ קרעוו

 םעד םהרבא רעטָאפ ןייז ןעמעשרַאפ טשינ ,תומילשב ןעמוקסיורַא לָאז סע

 .יפַאס ןוֿפ אפור

 ןיא רעטעלב יד ןענעז סע יװ ,טלסיירטעצ םיא ןבָאה סָאװ ,געט ןעוועג

 םיוב רעד ,טייקטסוּפ רעד ןיא ּפָארַא ייז טגָארט טניוו רעד .גָאט-טסברַאה ַא

 טלדנַאװרַאפ טרעוו רעטעלב עקידנענַאיװ יד ןופ דלָאג סָאד ,רעקידייכ טרעוו

 .עטַאלב ןיא

 ןופ גנַאגסױא ןַא ףיוא טרַאװעג ןוא ןפלעה טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע

 .געווסיוא ןייק ָאטשינ --- ןוא ,ןײרַא זיא רע ןכלעוו ןיא לסעג ןדנילב םעד

 ףיוא טנַאּפשעגסױרַא טָאה רע רעדייא ךָאנ ,ירפ דלַאב ,גָאט ַא לָאמנייא

 -ַארַא ייווצ םיא וצ ןעמוקעג ןענעז ,ןיירַא לָאטיּפש ןיא טיזיוו ןכעלגעט ןייז

 .יפַאס לטעטש םעד ןופ דיי ןייא ןוא רענעמ עשיב

 םימ ןעוועג דבכמ ייז טָאה רע .טסירגַאב םערַאוװ םיא טימ ךיז ןבָאה ייז |

 ןופ ןוא יפַאס ןופ ןשינעעשעג עכעלנייוועג יד ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ .עווַאק

 ןרעדנַא ןרַאפ רענייא .טלעוו רעד ןיא ץלַא ןגעוו ןוא רעטעװ ןגעוו ;ןענַאד

 ןעגנערבסיורַא לָאז רענעי טרַאװעג ןוא תובישח סיורג ןזיוועגסױרַא טָאה

 .עטסקיטכיוװ סָאד ,ןגָאז וצ טָאה רע סָאװ ,ליומ ןרַאפ

 .טרַאוװרעד ךיז טָאה ןעמ

 ןייז ןביוהעגפיוא טָאה ,יּפַאס ןופ רעלדנעה-ןענידרַאס רעד ,לוזַאג יִלַא

 :טגָאזעג ױזַא ןוא ?ול
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 -טרובעג סנעמעלַא רעודנוא ןופ םיחילש יירד רימ ןענעז ןעמוקעג ---

 ןריובעגנ טנעז לאומש רָאטקָאד רעבושח ,ריא ואוו טרָאד .יפַאס ןופ ,לטעטש

 ןגָארטעג ןוא ןטָארטעג סיפ ענייז טימ טָאה רעטָאפ רעייא וואו ,טרָאד ןוא

 ןריפוצסיוא ידכ ןעמוקעג ןענעז רימ .עטכַאמשרַאֿפ ןוא עקנַארק רַאפ תואופר

 -עג טָאה סָאו רעד ,ןקידרעקיוה םעד ,הַאללודבַא ןקיטכיל םעד ןופ האווצ יד

 לָאז המשנ ןייז .גנושטנעב טימ טכױהַאב ץכעוט ןייז ןוא זדנוא ייב טבעל

 -ולייה ןופ ור יד ןעניפעג טרָאד ןוא איבנ ןופ עלעקנעבסופ םעד וצ ןעמוקנָא

 .טייקילעזטייל ןוא טייק

 ןוא סרעציזטימ ענייז טקוקעגנָא ,םעטָא םעד טּפַאכענּפָא טָאה לוזַאג ילַא

 :לוק ןייז ןביוהעג

 -ושח ,ךייא וצ ןעמוקעג ,םיחילש ןוא טכענק יד ,רימ ןענעז רעבירעד ---

 -רעקיוה םעד הַאללודבַא ןופ האווצ יד זַא ,ןייטשאב טלָאז ריא ,רָאטקָאד רעב

 ךיוא ןפוא םעד ףיוא ןליוו רימ .לודנ דובכב ןרעוו טריפעגסיוא לָאז ןקיד
 ןעוועג ןבעל םייב זיא רעכלעוו ,ןהַאללודבַא ןופ המשנ רעד תובישח ןבעגנּפָא
 -ןיוה ןגייא ןַא ןריפ טנעקענ טשינ ןוא ןעוועג ?ּפירק ַא ,טהלװעַאב קדַאטש

 -עייז ףיוא ןגָארטסיױא ןענעק ןעלמעק טרעדנוה יו רעמ תורצ טַאהעג ,דניזעג

 ,סעציילּפ ער

 ַא טגיילעגוצ ,ּפָאק ןייז ןניובעג רעבַארַא רעטייווצ רעד טָאה רעטציא

 טָאה רע ןוא .ןדייר וצ טיירג זיא רע זַא ןמיס ַא ,זָאנ ןוא ןּפיל יד וצ רענניפ

 :דניירפ ןייז ןנָאלשעגרעביא

 ןיא ןצעזַאב ךיז ןעמוק טלָאז ,רָאטקָאד רעבושח ,ריא זַא ,ןליוו רימ ---

 ,לָאטיּפש ןופ גנוריפ יד ןעמענרעביא ןוא ןעמוקקירוצ ,טסייה סָאד .יפַאס

 .ןהַאללודבַא ןופ ןליוו רעד ןעוועג זיא סע יו ױזַא

 ַא ןביוהענפיוא ךיז טָאה חומ ןיא .ןגיוושעג טָאה רַאטַאנעביא לאומש
 :ךייר ?לסיב א ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה רע ,ןעקנַאדעג טימ םערוטש

 -ודבַא דניירפ םענעברָאטשרַאפ ןיימ ןופ ןליוו רעד זיא ױזַא ביוא ---

 ןעימַאב ךיז ךיוא ןוא ןליוו ןייז ןעמוקוצכָאנ ןעימַאב ךיז ךיא לעװ ,ןחַאלג
 .ןריפוצסיוא סָאד קידריװ ןייז לָאז ןעמָאנ ןיימ

 ,טגָאזעג רעבַארַא עדייב ןבָאה -- ,ןענױלַאב ךייא טעוװ ַאללַא --
 רעד טגָאועג טָאה --- ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךייא סע ןלעוו רימ --

 ,ןעזנָא סיורגנ ןבעג ךייא ןוא ןקיטיגרַאפ ךייא טעוו טָאג --- ,חילש רעשידיי

 ןזָאלרַאפ ןענעק לעװ ךיא זיב טייצ קיטש ַא ןעמענ רעבָא טעוו סע --
 ,םישדח יירד סנטסקינייװ .ַאקנַאלבַאסַאק

 טימ ןעמענפיוא ךייא ןלעוו רימ ןוא ןטרַאװ וצ טיירג ןענעז רימ --
 | ,דובכ סיורג
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 ראג ןעוועג יא ןעמ ,ןכַאז עקיטייז ליפ ןנעוו טדערעג ךָאנ ןבָאה ייז

 | יי סא גיי יי / .ךעלפעה

 וא ,גָאװצ ןטימ ריט רעד וצ טײלנַאבכױרַא םעדכָאנ ייז טָאה לאומש |

 סָאד ןעמענרעביא ןוא יּפַאס ןייק ןעמוק רע טעװ םודַא םישדח יירד ןיא

 זיוצנַארּפ רעד זַא ,טסואוורעד טנייה ךיוא ךיז טָאה רע .לָאטיּפש עקיטרָאד

 ,יפַאס ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה ,דניירפ רעטסעב ןייז ,ןַאלרַאג רָאטקָאד רעש

 .םעינָאלַאק עשינַאקירפַא יד ןיא ץעגרע טקישעג םיא טָאה גנוריגער יד לייזו

 .שינעעשעג רעסיורג רעד ןופ ןבירשעג ןהכרב ךיוא טָאה רע

 וצ בוט-לזמ ןשטנואוועג םיא ןוא םרעפטנעעג דלַאב לָאמ סָאד טָאה יז

 רַאפ טרָא ןַא ןעניפעג רע טעו ךעלדנע .שינעעשעג רעכעלרעדנואוו רעד

 ,ןילַא ךיז טימ ןבענּפָא רעמ ןענעק רעטציא ךיז טעװ רע .ןעגנוכיירגרעד ענייז

 ןקיש ריא רע לָאז .ןעניישרעד רעכיז טעוו סע ןוא קרעװ סָאד ןקידנערַאפ

 יד ןופ םענייא ןיא סױרַא לָאז סע ןעימַאב ךיז סעוו יז ןוא טּפירקסונַאמ םעד

 םיא יז טָאה רעדיוו ןוא רעדיוו .ןָאט ץלַא ןיוש טעװ יז .ןגַאלרַאפ רעזירַאּפ

 .קילג ןשטנואוועג

 טשינ ךיוא ןוא ןבירשעג טשינרָאג יז טָאה ,ןײלַא ךיז ןגעוו ,ךיז ןופ

 ךס ַא טימ ווירב רעכעלטניירפ ַא ןעוועג זיא סע .םיא וצ עביל ריא טנַאמרעד

 .רענעט ענעקורט
 א

 "עמ יד טזָאלרַאפ רַאטַאנעביא לאומש טָאה טייצ רעטמיטשַאב רעד ןצ

 .יפַאס ןופ ַאללעמ רעד ןיא ןצעזַאב וצ ךיז ידכ ,ַאקנַאלבַאסַאק ןופ א

 םייקמערָא יד .תובישח סיורג טימ ןעמונעגפיוא טרָאד םיא טָאה ןעמ

 ןופ ןוא חילש ןתמא םעד טקישעגוצ ריא טָאה טָאג סָאװ ,טיירפעג ךיז טָאה

 .האופר ןוא טייקסטוג ןעמעלַא ייב ןייז ןיוש טעוו ןָא טציא

 ,דלעפ ןזָאלרַאפ ַא םורַא ,?גרעב ַא טיוא ןענַאטשעג זיא לָאטיּפש רעד

 םימ טרָאױרּפָא רעייז טַאהעג רעבַארַא עקידנרעדנַאװ ןבָאה דלעפ םעניא

 ןופ טייוו טשינ ,דלעפ םעניא .רעדניק ןוא רעבייוו ,ןעלזייא ,ךעלדייב ערעייז

 יד ןופ םירבק יד ןוא להוא רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ,לָאטיּפש םעיינ םעד

 םימ ָאקַארַאמ ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,םיקידצ ןדיי ,הרומז רעדירב יירד

 ןעוועג שפנ-רסומ ךיז ,רעדנואוו סיורג ןזיוװַאב ןוא קירוצ ראי טרעדנוה ףניפ

 -עגנייא ָאקָארַאמ ןיא ןדיי ןופ רעצרעה יד ןיא ןבילבעגנ ייז ןענעז ױזַא ןוא

 ןוא ךעלהשעמ טימ טרוגעגנָא ,ןרוגיפ ערַאדנעגעל יו ןגיוזעגנייא ןוא ןסלַאוװ

 .טייקסיורג רעשילרעטסיוא

 "םערָא ןעזעגנָא ךיז טָאה סע .עדייבעג עניילק ַא ןעוועג זיא לָאטיּפש רעד



 88 |ל י מס - טי װ

 ןייק טשינ ןעמוקעגסױרַא זיא ךָאד ןוא טיובעג ןוא טיובעג טָאה .ןעמ .טייק

 ,ןטעב קילדנעצ ייווצ ַא ,עקנַארק רַאפ ןרעמיצ עכעלטע .ךַאז עקיטלַאװעג

 סיוא טזייוו .טכיל ןוא ןּפמָאל ,טנעוו עטכ?ַאקעג סייוו ,ןרעמיצ ייווצ ַא ךָאנ

 רָאנ טָאה סע .ןגעמרַאפ ןסיורג-וצ ןייק טזָאלעגרעביא טשינ טָאה הַאללודבַא זַא

 סע .עמוס עניילק ַא ןעוועג סע זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא .ױזַא ןעזעגסיוא

 ,ןדיי ייס ,רעבַארַא ייס ,רעגרָאזרַאפ-טָאטש יד .טקעלקעג םיוק ,םיוק טָאה

 ,טּפעלשעגפיונוצ זיא סע יוװ ןוא טגָאמרַאפ ןעמ סָאװ ןצעזרַאפ טזומעג ןבָאה

 .עדייבעג יד טעוועקוטשעגפיונוצ

 ,םעד טימ ןריפנָא טפרַאדעג רַאטַאנעביא לאומש טָאה רעטציא

 ךיז טָאה סע .ענעגָאלשרעד ןוא עקנַארק ןעמָארטש ןעמונעג ןבָאה סע

 "רע טרעוו סע -- ,טכַארטעג לאומש טָאה -- ,ןטוג םוצ טרעדנעעג טשינרָאג

 ןייק ָאטשינ רעבָא ,ךיז טרעמ ןוא טסקַאװ גנורעקלעפַאב יד .רעגרע ןוא רעג

 .ןרעגרע םוצ טייג ץלַא .ןעגנוטכירנייא עשינעיגיה ןייק ,ןטייקכעלמעוװקַאב

 .ןבעל-ןוא-בייל טימ ןפרָאװעגנײרַא טעברַא רעד ןיא ךיז טָאה רע

 .ךוב ןייז ןקידנערַאפ וצ טייצ ןרָאּפשוצּפָא ןעזעג ךיוא טָאה רע

 -ֹעג טשינ ןענעז ריא ןופ .טרעצרַאפ םיא טָאה ןהכרב וצ טפַאשקנעב יד

 טעטיזרעווינוא ןפיוא זַא ,טשטייטעגסיוא סָאד טָאה ?אומש .ןסעיינ ןייק ןעוו

 -טנַארַאפ יד ,רערעוװוש טרעוװ טעברַא יד .שדוח וצ שדוח ןופ רעגרע טרעוו

 .רענעדָאלעגנָא --- טייקכעלטרָאװ

 ןעגנַאגרעד םיא וצ ןענעז סע .טרעהעג טשינ רע טָאה ןַאקסופ ןופ ךיוא
 .בורח זיא ןדיאַאס לַאמַאג ןופ ןגעמרַאפ סָאד ןוא ףיוה רעד זַא ,תועידי עצרוק

 -פיוא ךיז טומ ןייק ןוא ןליוו ןייק טשינ טָאה רע .בורח ךיוא זיא ןיילַא רע

 .ןבייהוצ |

 -עגנייא םיא זיא סע .תונמחר רערעטיב ַא ןעמונעגמורַא טָאה ןלאומש

 ךיז ןוא ןבייהפיוא ךיז גָאט םענייש ןייא ןיא טעװ רע זַא ,קנַאדעג ַא ןלַאפ

 רשפא ,ןדייר םיא טימ ןוואורּפ ןוא ןדיאַאס לַאמַאנ ןעז זַארַאנַאמ ןייק ןזָאל

 .ןבייהפיוא םיא
 טָאה רע רעדייא .חומ ןייז ןיא ןסקַאװעצ קרַאטש ךיז טָאה קנַאדעג רעד

 .טלסיירטעצ םיא טָאה סָאװ ,ןעשעג סעּפע רעדיוו זיא ,ןריפסיוא טנעקעגנ םיא

 ןוא שטנעמ רעביא טילגעג טָאה ןוז יד ;ןעוועג סע זיא גָאט ןטימ ןיא

 ליופ טּפעלשעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ .קידנטָאש ןעוועג זיא ךעלסעג יד ןיא .היח
 ןוא ךעלסעג יד ןיא לדנַאװ-לדנַאה ַא ןעגנַאגעגנָא זיא סע .קילײװגננַאל ןוא
 ָאד ,ןוגינ ַא ןעגנוזעגסיוא רעלטעב רעדנילב ַא טָאה ָאד .ךעלמערק יד ןיא
 ,ףייה יד רַאפ ןעגנַאזעג טליּפשענסיױא םירָאמזעלק עסעוורָאב עכעלטע ןבָאה

 רענניװצַאב-ןעגנַאלש ַא .סלכשה-רסומ עקרַאטש טימ סעידָאלעמ ענַאטָאנָאמ
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 ךיז רעביוק א ןופ טָאה טייז ןייז ייב ןוא דרע רעליוה רעד ףיוא ןסעזענ זיא

 -ַאב רעד ןופ זדלַאה רעד .גנַאלש ַא ןופ ּפָאק רעקנַאלש רעד ןבױהעגסױרַא
 םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעגוצ ןוא טעשטרַאקעג ןוא ןביוהעג ךיז טָאה שינעפעש

 ,רערעדנואווַאב

 ףיוא ןבירשעג ןוא דרע רעד ףיוא ןסעועג זיא ?רפוס רעשיבַארַא ןַא

 הַאפ טפיוקרַאפ ךעלטעמרַאּפ יד טָאה רע .ןַארָאק ןופ ןצכענָאז ךעלטעמרַאּפ
 | .לזמ ןוא קילג רַאפ ןוא ןטייקנַארק ײלרעלַא וצ תולוגס

 -יר ײלרעלַא טימ ןעמופרַאּפ טפיוקרַאפ טָאה רחוס-םימשב רעשידיי ַא

 ַא ןופ טּפעלשעג סָאד טָאה רע .ןצריוועג ןוא רעצכעטיירק ,ןליוא ןוא תוח

 .הנוק א טרעטנענרעד םיא וצ ךיז טָאה ןטלעז .סױרַא ?טסעק

 -עדיישרַאפ ןיא טקוקעגניירַא םירחוס עשידיי יד ןבָאה ךעלמערק יד ייב

 זיא סע ,דייר עמורפ ןוא רסומ טימ ךעלמירפס םתס ןוא הלבק ,םירפס ענ

 ַא טכַאמעג לייוורעד ןעמ טָאה ,הנוק ַא ןקוקסיוא ןופ קילײװגנַאל ןעוועג ייז

 ,ןטלעוו עכיוה יד ןיא ריצַאּפש

 יד .קיטעמוא ןוא ליטש ןעוועג ןיא לָאטיּפש םעיינ ,םעניילק םעד ןיא

 ןסַאּפ ןוא ךעלכעלַארטש טימ סנדָאל עטכַאמרַאפ יד ךרוד טליּפשעג טָאה ןוז

 -עג ךיז ןבָאה ערעדנַא ,ךעלטעב יד ףיוא ןגעלעג ןענעז עקנַארק יד ,דלָאג

 א טקוקעגסיוא ןוא םישובלמ עטרעמױכענּפָא ןיא רעהַא ןוא ןיהַא טּפעלש

 .טנוזעג סָאד ןּפַאכרעד וצ ייט עלעּפעט ַא ,ּפוֹז לסיב ַא ,טיורב תיזכ

 דימ ןעוועג זיא רע .רעמיצ ןייז ןיא ןסעזעג זיא רַאטַאנעביא רָאטקָאד
 ,ןגָאלשרעד ןוא

 -ַאק ןופ ַאללעמ רעד ןיא יוװ רעמ ךָאנ ,ּפָאק ןרעביא ןעוועג זיא טעברַא =
 ןוא ןגרָאז ךס ַא ןלַאפעגפױרַא םיא ףיוא ןענעז ,טעברַא ץוח ַא .ַאקנַאלבַאס

 -עג ןענעז סע .ןעוועג טשינ זיא טלעג .לָאטיּפש סָאד ןגרָאזַאב .ןטייקירעווש

 לטסטרעדנוה ַא ןקעד טנעקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטפנוקנייא עניילק ןעוו
 .טָאטש ןופ עטסמערָא יד ןלייה ןעמוקעג ךיז ןענעז ָאד .תואצוה יד ןופ ?ייט
 ןטלַאהסיוא ןלָאז סָאװ ןטַאנעצעמ ןייק .ייז רַאפ יירפ ןייז טזומעג טָאה ץלַא
 יד ףיוא ןפרָאװענפױרַא ןעמ טָאה ץלַא .ןעוועג טשינ ָאד ןענעז עדייבעג יד

 -רַאג רָאטקָאד םעד ףיוא ןעוועג זיא סָאװ רערעדנַא רעד .םיריוטקָאד ייווצ

 זיא סע יו םיא טָאה ?אומש רָאנ ,ןרינגיזער טלָאװעג טָאה ,טרָא סגנַאל

 .ןטלַאהעגנייא

 טלעוו רעד ןופ .המשנ רעד ףיוא ךעליירפ-וצ ןעוועג טשינ םיא זיא סע
 -רַאפ ןעמ .ןעגנובייר ,ןעגנומיטש-המחלמ .ןסעיינ עטכעלש טרעהעג רע טָאה

 עקירּפַא-ךופצ ןופ דנַאל ןיא ָאד ךיוא .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןדיי טגלָאפ
 ןעקנופ עקימַאלּפ טײרּפשרַאפ ןוא םזילַאנָאיצַאנ רעד ףיוא ךעלעמַאּפ טכַאוו
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 "רע טרעוו גָאט ןדעי טימ .ןדיי ןנעק טּפיוהרעביא ,ןזיוצנַארפ ןוא ןדיי ןגעק

 רעסיורג רעד ןופ ןסָאלשעגּפָא יװ טעמכ זיא דנַאל סָאד .רעגרע ןוא רעג

 טשינ ,ףליה ןייק טשינ ,חילש רעשידיי ןייק רעהַא טשינ טמוק סע .טלעוו

 טלעוו ענעסָאלשענּפָא שיטעמרעה ַא ָאד זיא סע ,ןסיוו ןייק טשינ ,רפס ןייק

 זיא רע ,טלעוו רענעסָאלשעגּפָא ַאזַא ןיא ןײרַא זיא ,לאומש ,ןיילַא רע ןוא

 ןהכרב ןופ .קרעװ ןייז ןקידנע ןוא ךיז ןעמעננעמַאזוצ טשינ ןעק רע .ןיילַא

 זיא סע סָאװ טסייוו רעוװו .עקידנטעב ,עליטש ,רעטרעוו עטלייצעג רע טרעה

 .!טרָאד

 .טייצ יד זיא רעטציא ?זירַאּפ ןייק ןרָאפ ןוא ןּפַאכפיוא ךיז ראג רשפא

 יד ןעוועג זיא יז .ןהכרב קנַאד ַא עקַאט טוג ?לסיב ַא םיא ייב זיא גיוא ןייא

 -טנַא ןעמ ןוא ץלַא סָאד ןעמ טמענ ױזַא יוװ רעבָא ,רַאפרעד הביס עטשרע

 -רַאפ ֹויא רע .תוירחַא ןַא ןפרָאװעגפיױרַא םיא ףיוא ךָאד טָאה ןעמ ?טפיופ

 ?ױזַא יו .םעלַא םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַא

 ןוא טּפעשרעד ,דימ ןעוועג זיא רע .טרעטַאמענ םיא ןבָאה ןעקנַאדעג יד

 ,קירעיורט

 ןוא ּפָאק םער טקעטשעגניײרַא טָאה רענידַאב-לָאמיּפש רעשיבַארַא רעד

 ;טנָאזעג

 !ןעז ךייא ליוו יורפ ַא ---

 ?רעוו ?ָאד ---

 ןופ זיא יז .רָאטקָאד םעד ןעז זומ יז ,עקנַארק ַא זיא יז זַא ,טגָאז יז --

 ,רעהַא ןעמוקענוצ ןוא ןעגנַאגעג גָאט ןצנַאג ַא .יפַאס ייב ףרָאד ַא

 ,ךימ ןיב ךיא ,?ימאק רָאטלָאד םעד ןעז יז לָאז --

 ,רַאטַאנעביא רָאטקָאד םעד .ןעז רָאנ ?יוװ יז .טשינ ליוו יז --

 .טלּפַאצענפיוא טָאה רע .טציּפשעגנָא סעּפע ךיז טָאה חומ סלאומש ןיא

 | ?יז טסייה יו ---
 , .ןגָאז טשינ ?יװ יז --

 | .ןײרַא יז ריפ ---

 ּפַאלק ַא טרעהעג ךיז טָאה רעטעּפש טונימ ַא .סיורא זיא רענידַאב רעד

 .ריט ןיא

 .זיא / םע רעוו טסואוועג ןיוש טָאה רע .טלעטשעגפיוא ךיז טָאה ?אומש

 .ןעמוקעגניײרַא זיא ַאקסומ

 ,ןיד ַא ; ןעוועג זיא סע .עטכַאלּפ עטיירב ַא ןיא טליהעג ןעוועג יא יז

 .בייל ןופ ץכעליהרַאפ יד ןעמונעגּפָארַא טשינ,טָאה יז .טלַאטשעג לדייא

 ןוא ץכעליהרַאפ יד םינּפ ןופ טרַאשעגקעװַא ?סיב ַא זיולב טָאה יז
 יד ,זָאנ עטצינשעג ןייפ יר ,ןגיוא עקיררעייפ עריא זיולב ןעזעג טָאה ?אומש
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 םעד טּפַאכעג רעטציא טָאה סָאוװ ,ליומ ענעטינשעג עניילק סָאד ,ןּפיק עלופ

 | .םולב} רעקידנקיטולב ַא ןופ קילבנָא

 -עגפיוא טָאה פאומש .רעייפ םענדָאמ ַא טימ טנערבעג ןבָאה ןגניוא עריא

 ."ולייח סעּפע .,לָאמעלַא סָאװ; ןגיוא עבלעז יד טשינ ךָאד ןענעז סע .טרעטיצ

 -יהרַאפ יד ּפָארַא טשינ יז טפרַאװ סָאװרַאפ .ייז ןיא סקירעיורט רעייז ,סעק

 .?טכיזעג ןופ ץכל

 - : ?וד זיא סע !אקסומ ----

 ,רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,ךיא ---

 !גנילצולּפ ױזַא ,טכירעגמוא ױזַא ---

 ,לאומש ,לָאמ ןטצעל םוצ ריד,וצ ןעמוקעג ןיב ךיא --

 טןיב .קנַארק טשינ טזיב וד זַא ,ףָאה ךיא !ַאקסומ ,וטסרער סָאוװ ---

 ,ןלייה ךיז ןעמוגעג טשינ

 .דימ ןוא קנַארק זיא המשנ ןיימ ---

 קידנקיטש זיא סע ,ץכעליהרַאפ יד ּפָארַא ףרַאװ !ַאקסומ ,דייר ענדָאמ ---
 | ,רעמיצ ןיא

 -ילגרַאפ ַא יוװ ןענַאטשענ זיא)יז .גנוגעווַאב ןייק טכַאמעג טשינ טָאה יז

 .עטרעוו

 | .ןעז טשינ וטסרָאט .ןגיוא עניימ יו רעמ ---|

 .דייר ענרָאמ ענייר טימ ךימ טסקערש וד .וצ ךיד ץעז ,אלסומ -- 5

 .ןרָאװעג ,ןכָארבעג זיא רדנ ןיימ ,לאומש ---

 .טצעזעגוצ ךיז טָאה יז .לוטש ַא טקורענוצ טָאה רע

 .ןרעוו ןכָארבעג ןעק רדנ רעדעי ---

 רָאי עכעלטע ןיוש .ֿפאומש ,ךיז ןופ ןבירטעג לָאמעלַא ךימ טסָאה וד ---

 ,רעגַאב ןיימ טימ ,ץרַאה ןיימ טימ; ,ריד וצ טפַאשביל ןיימ ןגעקַא ךיא גָארט

 ,ןעניוועג וצ ךיד טוואורּפעגסיוא ץְלַא בָאה ךיא .טייקידריוומוא ןוא טייקילייה

 שרעדנַא סעּפע ןיא לָאמ סעדעי .ןסױטשעגּפָא לָאמעַלַא ךימ טסָאה וד רעבָא

 ..עדמערפ ַא יװ ריד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב טנייה .נעוװ ןיא ןעוועג

 .טסניימ וד סָאװ טשינ ץלַא סייוו ,ךיא ---

 םעד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא רעמכַא ןעוו ,ןגרַאמירפ םעד ןיא ---

 ,טאהעג ךימ טָאה רע .ןכָארבעג ןרָאװעג רדנ ןיימ זיא ,גרעב יד ןיא דרעפ

 .םעטָא ןיימ ,טולב ןיימ ,בייל ןיימ

 .בייוו ַא ןעוועג םיא ךָאד טזיב ,וד ---

 -עב בָאה ךיא .טרָאטעג טשינ בָאה ךיא !?ריד וצ גָאזוצ ןיימ רעבָא ---

 : .ךיז ןבעגרעביא טשינ ןוא ןברַאטש טפרַאדעג רעס

 !ןטיײיקשירַאנ ןענעז סָאד ,אקפומ ---
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 -עג טימ ןעגנואווצעג ךימ טָאה רע !לאומש , ,ןטײקשירַאנ ןייק טשינ --

 רעד .שינעטסולג יד ןוא רעגַאב םער רימ ןיא ןפורעגסױרַא טָאה רע .דלַאוװ

 -מוא ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא ןליוו;ןיימ טימ ךיוא ןרָאװעג ןכָארבעג זיא גָאזוצ

 .ןליפַא לווייט םוצ ןוא טָאג וצ קידריוו

 .ןייז ?חומ ריד לעוװ ...ךיא .ןייז ?חומ ריד טעװ ןעמ ---

 | .בייוו ךעלצעזעג ןייק טשינ ריד ןיב ךיא טשינ טסנעק וד ---

 טויב וד סָאװ ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא .גולק ךָאד טזיב וד ,ַאקסומ ---

 .ןעמוקעג

 | .טעּפש-וצ ,רַאטַאנעביא רָאטקָאר ,טעּפשדוצ

 "עג ריא ןוא סיורָאפ טירש ַא טכַאמעג ,ןעלכיימש טוװאורּפעג טָאה רע

 .םינּפ ןטליהרַאפ ןרעביא טנַאה רעד טימ טעלג ַא ןבעג

 :ךיז קידנקיטש טדערעג ןוא טנַאה ןייז ןסױטשענּפָא קיטסַאה טָאה יז

 .עדמערפ ַא ךייא ןיב ךיא .רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,רימ וצ טשינ טנענעג --

 ייג ךיא .טשינ רענייק ,ןרירַאב טשינ רעמ ךימ טעוװ טלעוו רעד ןיא ןַאמ ןייק

 וצ זיולב ןבעגרעביא ךיז לעװ ךיא .סנגינעגרַאפ עשידרע עַּלַא יד ןופ קעװַא

 .טָאג וצ ןייוועג ןוא תוליפת

 סע .גנוטלַאה ריא רַאפ ,דייר עריא רַאפ ןקָארשרעד טסנרע ךיז טָאה רע

 -עלקילגמוא ןַא םיא רַאפ טייטש רעטציא ַאקסומ עבלעז יד טשינרָאג ךָאד זיא

 : ,יורפ עכ

 !ַאקסומ ,טשינ ךיד ןעקרעד ךיא ---

 ךיז ןעק ןעמ זַא סיוא טזייוו .לאומש ,עבלעז יד רעמ טשינ ןיב ךיא ---

 טָאג ןופ ןטָאּפש ןוא ןכַאל טשינ ןעק ןעמ .טיױט ןוא ןבעל טימ ןליּפש טשינ

 ןופ ליּפש ןייק טשינ זיא סע .ןדייב וצ ןדניבוצ טשינ ךיז ןעק ןעמ ,לווייט ןוא

 -רַאפ טשינרָאג לָאמנייק בָאה ךיא .רעמ ךס ַא ,רעמ זיא סע .רענעט ןוא ןברַאפ

 טייטש ַאנַאמַא הכרב עניילק יד זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא .ןענַאטש

 -וצסױרַא תוחוכ ןוא טומ טַאהעג טָאה יז .רימ ןופ רעכעה ּפעק רעטנזיוט טימ

 ךיא .ןביוהפיוא ןיילַא ךיז טעװ יז .ליצ ַא וצ ןייגרעד טעװ יז ןוא ךיז ןסייר
 .ןעקנוזעג ןיב ךיא .טנעקענ טשינ סָאד בָאה

 ןופ רעטסומ , ַא ןעוועג לָאמעלַא טויב .ַאקסומ ,ןעקנוזעג טשינ טזיב ---

 טַאהעג ביל טייֵצ עצנַאג יד ךיד בָאה ךיא .טייקנייש רעקידהמשנ ןוא המכח

 .גנורערַאפ רעקידלַאװעג ַא טימ

 .קיבייא ףיוא ריד טימ ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג ךיא ןיב טנייה ---

 רע .עסַאמירג ַא ןעמוקעגסיױרַא זיא סע רעבָא ,ןכַאל טוואורּפעג טָאה רע |

 סע .גנוטלַאה ריא ןיא טייקטרעווילגרַאפ יד ןוא טייקטסנרע ריא ןעזרעד טָאה
 .ַאקסומ טשינרָאג זיא
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 !ַאקסומ ,םעלַא ןיא סעגרַאפ ---

 .זיא יורפ עניילק .יד ךעלרעדטואוו יו ,טכַארטעג טונימ רעד ןיא טָאה רע

 בָאה ךיא .טפַאשביל טימ לופ ריד וצ ןעמּוקעג ןיב ךיא ,טסקנעדעג --

 זיא סע .ןרעה טלָאװעג טשינ טסָאה וד ןוא ןביולג ןייד וצ ןייגרעביא טלָאװעג

 "עג סע זיא סָאװ .ןהכרב ביל קרַאטש ױזַא טסָאה וד ?ייוו רַאפרעד טשינ ךָאד

 ?ןעוו

 רענייא טשינ ןענעז רימ .רשפא קערש יד !ַאקסומ ,טשינ סייוו ךיא ---

 .רעדנַאנופ זדנוא ןלייט ןטלעוו עצנַאג .ןרעדנַא ןרַאפ

 רע ,דעמכַא רעכעלקילגמוא .ןדעמכַא ןגעוו טניימעג ךיא בָאה ױזַא --

 ןוא סטכעלש ןָאט וצ טיירג ןעװעג ,טַאהעג ביל תמא ןַא ףיוא ךימ טָאה

 -עגּפָא םיא בָאה ךיא .סנבעל רעביא ןייג ,ךיז ןייז בירקמ ,רימ רַאפ סטוג

 .טיוט םוצ ןבירטעג .םיא ןוא לאומש ,ריד בילוצ ,ןסיוטש

 -עג לאומש טָאה -- ,שטנעמ רעקיטכירפיוא ןַא ןעוועג זיא דעמכַא ---

 -עגרעביא ךימ,טָאה רע .ךימ ןופ רעכעלרע ןעוועג זיא רע -- ,ליטש טגָאז

 ןבייהרעד טנעקעג טשינ לָאמנייק דיז טלָאװ ךיא .ּפעק רעטנזיוט טימ ןגיטש

 ,טנַאה רעדנַא ןַא ,טיוט םוצ ןבירטעג טשינ םיא טסָאה וד .רע יוװ ךיוה ַאזַא וצ

 ..ענייד טשינ

 -עג יז טָאה -- ,רימ ןופ רענעש ןוא רעכעלרע זיא רעטָאפ ןיימ ךיוא ---

 -עג טגָאזעג ָאד,ןענעז סָאװ ,רעטרעוו עטצעל יד ןרעה טלָאװעג טשינ ןוא טגָאז

 ,טפָארטשַאב סָאװ טנַאה ַא ןגעוו ,ןרָאוװ

 , םיא טימ ויא סָאװ .רעטָאפ ןייד ןופ רימ ?ייצרעד ---

 -ַאּפַא ,זיא רע ,טריניאור זיא רע .טָאג ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא רע ---

 ןייק ןבעג טשינ ריא,ןעק ןוא לבייוו עגנוי ַא ךיז ןעמונעג .טרינגיזער ןוא שיט

 | | .דיירפ

 ,ןעז םיא ןרָאפ לעוװ;ךיא --

 .ךיד טרערַאפ רע ,ריד ןופ טלַאה רע .לאומש ,טסליוו וד יוז וט ---

 ?ַאקסומ ,ןעמוקעג טנייח וטזיב סָאװרַאפ ---

 ...ךיא זַא ,ריד ןגָאז ,ריד טימ ךיז ןענעגעזעג ;תוביס עכעלטע בילוצ --

 ַא ןיא ץעגרע ןָא טנייה ןופ ןבעל לע ךיא .ןעז טשינ רעמ לָאמנייק ריד לעװ
 .ךיז ןופ טייוו ,ןשטנעמ ןופ טייוו ,טלעוו רעד ןופ ?קניוו ןפרָאװרַאפ

 ?ַאקסומ ,ןנָאז טלָאװעג רימ טסָאה ,וד סָאװ ,ץלא טשינ זיא סָאד ---

 -ויא ,ןעקנעב קיבייא טסעוו וד זַא ,ןנָאז טלָאװעג ריד בָאה ךיא .תטא ---

 -עגנָא בָאה ךיא סָאװ טפַאשקנעב רעד ןיא ןדייל ןבעל ןצנַאג ןייד טסעוו ,קיב

 טשינ רעבָא טסעוו ,טכַאנ ןוא גָאט ןרעגַאב רימ טסעוו .קיבײא .ריד ןיא ןדנוצ
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 ריא ואוו לָאמנייק ןסיוו טשינ טסעוװ .וליפַא ןטָאש ןיימ ןכיירגרעד ןענעק

 .ךיז ןיפעג

 ?ַאקסומ ,ךימ טסלעש וד --

 וצרעד זיא סע .שטנעב ךיא טשינ ,ךיד טלעש ךיא טשינ .ןיינ --

 עקיטציא סָאד יו ןעז וצ טשינ ךיד רעמ טָאג ייב ןריואוושעג בָאה ךיא .טעּפש

 | ,ריד וצ טפַאשביל ןיימ ןסײרסױרַא ,לָאמ

 .העובש רעד ןופ ןדנובעגפיוא ןרעו טסנעק .טרָאטעג טשינ טסָאה --

 | !ַאד ןליפַא ביילב !רימ טימ ביילב
 !רָאטקָאד ,טעּפשיוצ ,רַאטַאנעביא לאומש ,,טעּפשיוצ --

 טוָאלעג ןוא םינּפ ןרעביא דנַאוװעג-דיילק סָאד טליהרַאפ רעטסעפ טָאה יז

 .געוו םעד טלעטשרַאפ ריא טָאה רע .ריט רעד וצ ךיז

 .ןרערט ןעזעג רע טָאה ןגיוא עריא ןיא .טקוקעגנָא םיא טָאה יז

 .רימ ןופ קעװַא זיא הכרב .טעּפש-וצ טשינ זיא סע ,ַאקסומ ---
 ,טלעטשענּפָא קיטסַאה ךיז טָאה יז

 סע זיא ןליוו םענעגייא ןייד טימ .ןגָאז טלָאװעג ריד ךיא בָאה סָאד --
 -ויא ןייד ןעוועג ָאי רשפא .לאומש ,ןבָאה טשינ ןרייב זדנוא טסעוװ ;ןעמוקעג

 .ןרעהעג ריד וצ ןלעוו הכרכ טשינ ןוא ךיא טשינ ?טשינ רשפא ןוא ןליוו רענעג

 ייג ךיא .ןכיירגרעד טשינ ןדייב ןוא ןדייב וצ טפַאשקנעב ןיא ןייגנייא טסעוו

 טסייוו רע .רעטעּפש רשפא --- הכרב .קיבייא ףיוא ריד ןופ טנייה קעוװַא
 ?ןדייב זדנוא ןופ רעכעלקילגמוא טשינ טזיב ֹוד ביוא

 | !ַאקסומ ,טרַאוו ---

 טסוקעגנָא רעדיוו םיא טָאה יז .ריט רעד וצ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה יז

 | ;רעטרעוװ ןלַאפ טזָאלעג ןוא

 ליּבש רעויולב ַא זיא סע :טגָאזעג לָאמַא וטסָאח יו !רימ ןיא סעגרַאפ ---

 ןופ גנַאלק רעקידרעטיצ ַא ,ןטָאש ַא ,בעוושעג-לניופ ַא ,רענעט ןואןברַאפ ןופ

 רעטייוו --- דיל שיטעָאּפ סיורג ַא ןופ הרוש ַא ,טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ ַא
 | !פאומש ,טנוזעג ייז .טשינרָאג

 .ןסױרד ןיא סױרַא ןוא ריט יד ןָאטעג ןפע ןַא קיטסַאה טָאה יז

 גנַאגנירַא םייב ןייטש ןבילבעג רעבָא זיא רע .ןעגנַאגעגכָאנ זיא לאומש
 ,טליהעג ןסייוו ןיא טלַאטשעג יד .טלוקעגכָאנ גנַאל טָאה רע .לָאטיּפש ןופ

 .םיא ןופ קעװַא רעטייוו ,רעטייוו טנַאּפשעג טָאה סָאװ

 רעטציא טשרע טָאה רע .ןָאט וצ ריר ַא ךיז חוכ טַאהעג םיוק טָאה רע
 ןגעלעג ךעלדנער ענעדלָאג .טליּפשרַאפ טָאה רע ןַא ,ןבילקעגרעדנַאנופ ךיז

 ..ןטָארטעג ייז רעביא טָאה רע ןוא לעווש ןייז ייב
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 ןענַאּפש ירפ רָאנ ןגרָאמ ףיוא רענידַאב-לָאטיּפש םעד ןסייהעג טָאה רע

 יה .טגָאמרַאפ טָאה רע סָאוװ ,דרעפ-טייר עקיצנייא סָאד

 א. 6
* 

 םעניא ןעמּוקעגנָא רַאטַאנעביא לאומש זיא ,גָאט ףיוא טעּפש ,סנגרָאמ וצ

 -,זַארַאנַאמ ?טעטש

 ריפ רעביא .גנוגערפיוא סיורג רַאפ טּפַאלקעג םיא ייב טָאה ץרַאה סָאד

 לַאמַאג וצ ןרָאװעג ןפורעג זיא רע ןעוו ,טייצ רענעי ןופ ןפָאלענּפָא ןענעז רָאי

 | .ןײרַא ףיוה ןיא ןדיאַאס

 סָאר טנעקרעד םיוק טָאה רע .ןשינעעשעג ןוא סמערוטש ןופ רָאי ריפ

 טקוקעגמוא טשינ ָאד ךיז טָאה ןעמ .טנעקרעד טשינ םיא טָאה רענייק .לטעטש

 ןשטנעמ ןַא ןעמוק גָאט ןדעי ןעז וצ ןעוועג טניואוועג זיא ןעמ .רעטייר ַא ףיוא

 .קעװַא ןעייג ןוא ןעמוק ייז .ןעלזייא ףיוא ,ןעלמעק ףיוא ,דרעפ ףיוא קידנטייר

 ,דיאַאס לַאמַאג ןופ ףיוה םוצ ןטירעגוצ זיא רע

 -ננעל רעד ןיא עטנערבעגּפָא בלַאה ןענַאטשעג ןענעז רעמייב-ןעמלַאּפ יד

 ןטימ ןיא ,דרע קיטש ןסיורג ַא רעביא ןצנַאלפ ןוא ןזָארג יד .עעלַא רעכעל

 טָאה ןעמ .דרע רעד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמולב טימ ןפרָאװַאב

 סע ןוא ןגעלפ וצ ץלַא סָאד טנַאה עטינעג ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,ןעז טנעקעג

 | .ןכַאװַאב סָאד לָאז סָאװ ,גיוא גנערטש ןייק ָאטשינ זיא

 ןופ טכַארּפ יד רעמ טשינ זיא סע .ןָא ָאד ןיוש ךיז טעז גנונעדרָאמוא יד
 לַאמַאג םורַא ןעז וצ ןעוועג טניואוועג זיא ןעמ סָאװ ,ץנַאלפ ןוא יײזרַאפ םעד
 .ףיוה סדיאַאס

 זיא רע .ףיוה ןופ ןרעיוט יד ןופ םענייא וצ ןטירעגוצ ךעלעמַאּפ זיא רע
 ןטרָאד ןוא ָאד ןעזעג טָאה רע .ּפולס ַא וצ ןדנובעגוצ סע ,דרעפ ןופ ּפָארַא

 -ייא ,לזייא ןַא טריפ רענייא .תויח-דלעפ ןוא רעדניק ,ןעיורפ ןוא רענעמ
 רעטייווצ ַא ;רעמַאק ַא ןטכיררַאפ םייב טעברַא ןַא סעּפע טוט ןוא םייטש רענ
 עטרעיײלשרַאפ ןעיורפ יד .רלעפ ןיא סעּפע טעברַא רעטירד ַא ,רעסַאװ טגָארט
 ,ןפור ,ןטעברַא ,ןּפעלש ,ףיוה ןרעביא ךיז ןעיירד ,עטליהַאב טשינ לייט ןוא
 רעסיוועג א טימ זיא סע רעבָא ,טעברַא ןעמ ,גנוגעװַאב ַא ןַא םייג סע .ןעיירש
 י .טיײקיסעלכַאנ

 -רעד טשינ טָאה רע .ףיוה ןופ סעדייבעג יד טקילברעד טָאה לאומש
 - .רָאפ טמוק ָאד סָאװ טנעק

 טימ טנעוו :תוברוח יוו ןֿפזעגסיוא רעטציא ןבָאה סעדייבעג יד ןופ ייווצ
 -רעטצנעפ ענעכַארבעצ ןוא ןביוש עטקַאהעגסיוא ,רעכעל ענעכַארבענסױא
 ןיא עדייבעג א ענייא .ןדנושעגּפָא ןיא ץלַא ,ןסירעגּפָא זיא ךַאד רעד ,ןעמַאר
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 יד ייב טסעברַא ןעמ .ןזָאלעגּפָא סיוא טעז רעבָא ,ץנַאנ אי סעּפע זיא ףיוה

 יי .גנַאג ןלופ ןיא טשינ זיא סע רעבָא ,תוברוח
 יא סָאד .תונמחר סיורג ןופ ןצרַאה םייב טשטעווקרַאפ םיא טָאה סע

 -עג ַא ןיא ןלַאפעגניירַא ךָאד זיא רע !ףיוה סדיאַאס לַאמַאנ טשינרָאג ךָאד

 !תוברוח ןופ טכעלפ

 ,טנעקרעד טשינ םענייק טָאה רע ןוא טנעקרעד טשינ ָאד םיא טָאה ןעמ

 ןיא ןשטנעמ ןעמוקניירַא ףיוה םעד ןיא ןלָאז סע טניואוועג ןעוועג זיא ןעמ

 ַא םתס רַאפ רעדָא ,טפעשעג רַאפ ןעמוק ןענעק ייז .רעדיילק עשיאעּפָאריײא

 .טיזיוו

 ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ .סָאבעלַאב םעד ףיוא טנערפעגכָאנ ךיז טָאה רע = |
 רָאג טניל סָאוו ,יירענערב-לניצ רעד ןיא ךיז טניפעג דיאַאס לַאמַאג זַא

 .ןענַאד ןופ טנעָאנ

 רעד וצ ןטירעגוצ ןוא דרעפ ןפיוא טצעזעגפיורַא רעדיוו ךיז טָאה רע

 .יירענערב-לניצ

 .ןעמוקעגסיורַא זיא דיאַאס לַאמַאג

 ,טנעפרעד םיוק םיא טָאה ?אומש

 ,טנעקרעד טשינ םיא -- סיוא טזייוו --- טָאה דיאַאס לַאמַאג ךיוא

 םוצ טנעה יד טקערטשעגסױא טָאה רע .דרעפ ןופ ּפָארַא זיא לאומש

 ַא טימ טָאה רעבַארַא רעד .ןעמענמורַא ןלעוו םיא טלָאװ רע יו ,רעבַארַא

 םעד ןניובעג ,זָאנ ןוא ןּפיל ענייז טרירַאב טנַאה רעטכער רעד ןופ רעגניפ

 .טסירגַאב ךיז ןוא ּפָאק

 -עגסיוא לאומש טָאה -- ?דיאַאס לַאמַאנ ,טשינ ךימ טנעקרעד ריא --
 ,רַאטַאנעביא לאומש ןיב ךיא -- .טומ ןטכַאמעג ַא טימ ןפור

 ,קירוצ ףיוא טירט ַא טכַאמעג טָאה דיאַאס לַאמַאג

 דיאַאס לַאפַאג טָאה -- ?ןיוה ןיימ ןיא ,רַאֿכַאנעביא רָאטקָאד ,ריא --

 -עג ךייא סָאה סָאװ -- .שינעגעגַאב רעד ןופ רעטניוטשרעד ַא טגערפעג
 .תורושב עטוג רימ רַאפ טָאה ריא זַא ,טשינ ביילנ ךיא ?רעהַא ָאד טכַארב

 הרושב עטוג ַא ןיוש זיא ,דניירפ ַא טימ דניירפ ַא ןופ שינעגעגַאב יד --
 / - .ןדייב רַאפ

 רימ זַא ,עלַאט טביולג ריא ?ריא טגָאז ,דניירפ ַא טימ דניירפ ַא ןופ ---

 דניירפ ןענעז

 !דיאַאס לַאמַאנ ,ןבעל ןצנַאג ןפיוא ---

 -נייא םעד טימ .סָאבעלַאב םעד טכַארטַאב רעסעב'טציא טָאה לאומש
 יױרג ,טרעטלעעג ליפ ױזַא ךיז טָאה רע ,.ןעזסיוא ןייז טכַארטַאב גיוא ןקיצ
 ןעוועג לָאמ עלַא ןענעז סָאװ ,ןגיוא יד ,ּפָארַא ןעגנעה --- ןקַאב יד .ןרָאװעג
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 ערימ -- רעטציא ןענעז ,סונעג ךָאנ גנורַאג ןוא ןבעל טימ לופ ,עכעליירפ

 תוברוח יד ןופ םענייא וצ ןכילגעג דלַאב ןיוש זיא רע ,סיוא ךיז ןשעל ןוא

 ַא ןריולרַאפ ;םיא ףיוא ןעמוקעג תורצ סבויא עקַאט .ףיוה םענעגייא ןייז ןיא

 ,עטבילַאב ןייז ךיוא טשינ ביוא טסייוו רעוו ןוא ,ןגעמרַאפ ַא ,םעדייא ןַא ,ןוז

 .אקסומ רעטכָאט עגולק

 רע טָאה ,ןעקנַאדעג סלאומש טנעיילעג טלָאװ רעבַארַא רעד יו ױזַא

 :טגָאזעג

 בורח זיא זיוה ןיימ ,טא .ןרָאװעג זיא ץלַא ןופ סָאװ ,ךָאד טעז ריא ---

 .עטסטנעָאנ עניימ ןופ לייט ַא ןרױלרַאפ ,ןרָאװעג

 ןילַא שטנעמ  ַא .דיאַאס לַאמַאג ,ןעיובפיוא קירוצ ןעמ ןעק רעזייה ---

 .ור רעייז ןיא ןענעז ענעריולרַאפ יד .ןעיובפיוא קירוצ ךיוא ךיז ןעק

 ,זיירק ַא ןכַאמ טלָאװ רע יו ,טנַאה ַא ןביוהעגפיוא טָאה דיאַאס לַאמַאג

 :טגָאזעג טָאה רע .ָאדדָא-טָא ןוא ?מיח ןשיווצ גנודניברַאפ ַא סעּפע ןוא

 סעדעי .שרעדנַא ץנַאג רעבָא זיא סע .טכַארטעג ױזַא ךיוא בָאה ךיא ---

 -ענּפָא טָאה ןעמ זַא טרעהעג בָאה ךיא ,ןסענרַאפ ,ָאי .שרעדנַא סע ןזיא לָאמ

 .הנתמ ַא טסייה סָאד .ךעלרעדנואוו זיא סָאד .גיוא ןַא סרעייא טעװעטַאר

 רעבָא ,טעװעטַארעג ןצנַאנניא טשינ ,דיאַאס לַאמַאג ,ךייא קנַאד ַא --

 -- ןשטנעמ רַאפ ךיוא זיא טייקדנילב -- ָאד ןעמ טגָאז יו .ךיז ןגונגַאב ךיא

 .תונתמ עזייב סטָאג ןופ ענייא

 -לניצ יד ןיימ ךיא ,קרעוו ןיימ ףיוא קוק ַא ןּפַאכ ריא טליוו רשפא ---

 ןעמ .טקיסעלכַאנרַאפ ןרָאװעג זיא ץְלַא ,ןעז וצ סָאװ ליפ ָאטשינ ?יירענערב

 ךָאנ ָאטשינ .ןעגנולעטשַאב קיניײװ ןָא םענ ךיא .,לניצ קינייוו רעייז טנערב

 ,ןנָאי ֹוצ ךיז סָאװ

 ױזַא טשינ ראט שטנעמ ַא ;!דיאַאס לַאמַאג ,תועט ַא טכַאמ ריא --

 -סיירט וצ ,ןפַאש וצ ,ןסינעג וצ ,ןגָאי וצ ךיז סָאװ ךָאנ ָאד אי זיא סע .ןדייר

 .ןעגנונעפָאה ,ןט

 טָאה רע עכלעוו טימ דייר יד ןופ טקַאהרַאפ ךיז טָאה ןייֵלַא לאומש

 -ענ ערעטצניפ עבלעז יד זַא ,טסואוועג ךיז ןיא טָאה רע .טעינילכרַאפ ךיז

 -צניפ ,ןעלנַאדעג עכלעזַא טקנוּפ ,חומ סדיאאס לַאמַאג ןרעטַאמ סָאװ ןעקנַאד

 סלאומש ,ןייז ךיוא ןקינייּפ ,ןייּפ ןוא הרוחש-חרמ טימ לופ ,עטסיוו ,ערעט

 ?ןטסיירט וצ ןַארַאפ ָאד זיא סָאװ ,טנייה .חומ

 ריא ןוא רָאטקָאד ַא טנעז ריא .לאומש רָאטקָאד ,רעטרעוו-טסיירט ---

 עכעלשטנעמ יד טשינ רעבָא ,ףונ ןכעלשטנעמ םעד ןלייה וצ ױזַא יו טסייוו

 ןלעװו טײלסטפַאשנסיװ טימ טלעוװו עצנַאג יד טשינ ןוא ריא טשינ .המשנ

 -עג יד ָאד זיא ,ןדיי ,ךייא ייב .ןזייווַאב כָאד ןלעוו ןוא ןעניפעגנסיוא סָאד
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 ןסיורג םעד ךָאנ ןטסיירט ןעמוקעג םיא ןענעז דניירפ .ןבויא טימ עטכיש

 ?תמא ,ךָארב

 -םיוא ,טָאנ ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא בויא .,דיאַאס לַאמַאג ,תמא --

 .טלַאװעג םיא טָאג טָאה ןוואורּפ

 ןַא ןעגנַאגענַא זיא ָאד .ללח ןלעקנוט ןקיזיד ַא ןיא ןירַא ןענעז עדייב

 ַא .םייל ,דמַאז ,טנעמעצ ןשימ ןופ ,?גיצ ןדיינש ןוא ןטענק ןופ טעברַא

 ןסירעג ,סױרַא ליומ ןקידלַאװעג ַא סעּפע ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה רעייפ סיורג

 ןפרַאװעג ןבָאה ןשטנעמ .ךיור ןצרַאװש ןוא שטּפָאק טימ ךיוה רעד ןיא ךיז

 "ייוו טָאה ןעמ ןוא ןרופ ףיוא ןדָאלעגנָא טָאה ןעמ ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ?גיצ

 .ןטָאנקעג רעט

 ;טדערעג טָאה רעבַארַא רעד

 רימ .רעבַארַא ןַא -- ךיא .דיי א טנעז ריא .םורַא ךיז טסייר ןעמ ---

 .ןעוועטנורגרעד טשינ רענייק ןעק האנש רַאפ תוביס יד .םיאנוש ךיז ןענעז

 ַאב ןוא ןפרָאװַאב ,רימ וצ טוג ןעועג ןזיא טָאג ןיימ ?ייז טייזרַאפ רעוו

 עז ךיא ןוא קירוצ ףיוא ךיא קוק רעטציא רעבָא ,תונתמ טימ ךימ ןעקנָאש

 -רעד טשינ ןיוש לעװ ךיא ןכלעג ,ףױרַא-גרַאב םעד עז ךיא .טיוט --- םעד

 ....ןכיירג

 ,דיאַאס לַאמַאג ,ןדייר טינ ױזַא רָאט ןעמ ---

 תעשב ןוא גנולפייווצרַאפ ַא ןיא ךיז ןכערבעצ ןעמיוצ עלַא .געמ ןעמ ---

 ןייק טשינ בָאה ךיא ,טָאג טשינ קינעּפשרעדיװ ךיא .געמ ןעמ .גנוציילפרַאפ ַא

 רעדָא ,תונתמ זיולב ןעגנַאלרַאפ וצ טכער ןייק טשינ טָאה שטנעמ ןייק ,תונעט

 ,םירוסי וצ ןוא ּפעלק וצ ןעניואוועגוצ ךיז ףרַאד ןעמ .תונתמ זיולב ןעמענוצנָא

 .ןצענערג ןייז ךיוא ךָאד ןפרַאד סע ,רעניימ טניירפ רָאנ .ןייוועג וצ ןוא ןייּפ וצ

 ַא ךָאנ טנעז דיאַאס לַאמַאג ריא .ןטוג םוצ ןקידנע ךיז טעוװ ץלַא --

 ןרעוו ןוא ךיז ןבײױהסיױרַא ,ןעיוב ןוא ןעיוב ךָאנ טנעק ריא .שטנעמ רעגנוי

 -סטוג ןוא טייקכעלרע ,טייקנייש ךס ַא טימ שטנעמ ַא טנעז ריא .ןביוהרעד

 ןוא טשינ סע טנעק ריא .ןיילַא ךיז ןופ ןפיולטנַא טשינ ךָאד טעוו ריא .טייק

 .טלַאפ ןעמ ןוא ןפיולטנַא וצ וואורּפ ַא ןכַאמ ?יוו ןעמ .טשינ סע ןעק ךיא

 -עג ןענעז ןעלזייא .ןסיורד ןקינוז םעניא ןעמוקעגנסױרַא קירוצ ןענעז ייז

 -דנַאל יד .טעשזריהעג ןוא רענעגעוו עקידרעדער ייווצ ייב עטנַאּפשעג ןענַאטש

 טכַארּפ טימ לופ ןעוועג זיא טכיירגרעד טָאה גיוא סָאד טייוו יו ףיוא טפַאש

 ,רעדנואוו-רוטאנ ןוא

 : טגערפעג ןוא טלעטשעגּפָא קיטסַאה ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאג

 --  רַאטַאנעביא רָאטקָאד ,ןעמוקעג ריא טנעז ךעלטנגייא סָאװ בילוצ ?

 .רעדָא ,ןַאקסומ ...ןנעװ ביוא . .
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 טלָאװעג .טניירפ ַא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא .טגָאזעג ךייא ךָאד בָאה ךיא ---

 | | .ןעז ךייא

 ,ןעלמיה יד ןכיירגרעד טלָאװעג ךיוא טָאה יז .קעװַא ךיוא זיא ַאקסומ ---

 רעכיילג רשפא .רימ ןופ קעװַא זיא יז .ץעגרע ןיא רַאּפשנָא ןייק טַאהעג טינ

 -עג טעװ יז .םירוסי עריא טימ ןוא טעבעג ריא טימ ןייֵלַא ןייז טעוװ יז .ױזַא

 רַאפ טסַאּפעגוצ טשינ זיא ןוא טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ זיא יז .ןרעוו טרעטייל

 -רַאפ טשינ יז טָאה רָאטקָאד ריא ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ יז בָאה ךיא .זדנוא

 סע .טקינעּפשרעדיװ טָאה ריא .טַאהעג ביל קרַאטש ךייא טָאה יז .ןענַאטש

 יד ןופ ענייא ,לַאפוצ'רעזיולב ַא ןעוועג ָאד טנעז ריא .דלוש רעייא טשינ זיא

 .תורצ טימ גרעב ןעגנערב ןוא גנילצולּפ ןעמוק סָאװ תוביס

 טלָאװעג ךייא ץלַא ךָאנ טלָאװ ךיא .דיאַאס לַאמַאג ,סע סייוו ךיא ---

 ריא .ןעקנַאדעג עניימ עלַא ןגיטשעגרעביא ןבָאה דייר ערעייא רעבָא ,ןטסיירט

 ןופ ןסײרסױרַא ךיז טעוו ריא זַא ,רעכיז ןיב ךיא ,ןַאמ רענולק ַא רעייז טנעז

 ענעפָא טימ טלעוװ רעד ןייג ןגעקַא טעוװ ןוא רעיורט ןוא עיטַאּפַא רעייא

 - .סמערָא

 ןייז טזומעג טָאה רע .טזָאלעגּפָא טינ ןלאומש ןיוש טָאה דיאַאס לַאמַאג

 -עצ רעיורט רעד זַא ,ןעזעגנייא טָאה ל?אומש .גָאט ןצנַאג ַא רַאפ טסַאג רעד
 .םעד ןופ ןרעטנָאלּפסױרַא ךיז טעװ רע רעבָא ,בייל סָאד ןַאמ םעד טסייר

 רע .ףיוה ןופ תוברוח יד רעביא טריפעגמורַא םיא טָאה דיאַאס לַאמַאג

 ךיז ןלעװ טשינ טלָאװ רע יוװ ,טייצ עצנַאג יד טעמכ ןגיוושעג ןיוש טָאה

 ןיא טייצלָאמ ַא ןסעגעג ןבָאה ייז .ןדנואוו עקידרעטייא יד וצ ןרירוצ רעדיוו
 ןיא טרעכיורעג ,ןעקנורטעג ,ןגייווש ןיא סיפ ןוא טנעה יד ןשַאוועג ,ןגייווש

 .ןגייווש

 ױזַא .ןקיטכענ ָאד ןביילב לָאז רע זַא ,ןטלַאהעגנָא טָאה דיאַאס .לַאמַאג

 םיא רַאפ ןעמ טָאה ,זיוח ןופ רעמיצ ַא ןיא טרָא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע יו

 רעד ,יולב ןעוועג רעדיוו זיא טכַאנ יד .לַאטש א ןיא רעגעלעג ַא טכַאמעגסיוא

 רעד ןיא טָאה לאומש .טכיל טימ טציילפעגנייוַא טָאה חנבל רעד ןופ רעבליז

 טבעלעגרעביא רעמַאק רערעטצניפ ַא ןיא יורטש טנוב ַא ףיוא קידנניל ,טכַאנ

 -עג ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא ץלַא .קירוצ טייצ ַא טימ ןופ םערוטש ןצנַאג ַא

 .ןקַאחרעביא םייב ןטלַאהעג ךיז ןנָאה סָאװ ,ןעלטיּפַאק ענעסָאלש

 טימ ךיז טנגעזעג ,דרעפ סָאד טלטָאזעגנָא רע טָאה ןגרָאמירפ םעניא
 ,ףיוה ןופ ןטירעגסױרַא זיא דע ןוא רעצ ןיא ןוא טייקליטש ןיא ןדיאַאס לַאמַאנ

 סע ואוו ,זיוה םוצ זַארַאגַאמ ןופ ַאללעמ רעד ןיא טזָאלעג ךיז טָאה רע =
 .עמַאמ סהכרב טניואוועג טָאה
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 ,ןגיובעג ןעוועג זיא יז ,ךיּפעט ַא ןבעוו הקבר עטלַא יד ןפָארטעג טָאה רע

 --- בוטש ןטימ ןיא ,ּפָאט-רעייפ רעד ןענַאטשעג זיא לקניוו ןיא .דימ ןוא יורג

 יד .ליד םענרנענייטש םעד ףיוא ךעלצַארטַאמ ייווצ ,שיט רעקידנעקניה רעד

 זיא רענייק .רעמיצ ןופ ןעלקניוו ריפ יד ןופ ןגירשעגסױרַא טָאה טייקמערַא

 .בוטש ןיא ןעוועג טשינ ןעמַאמ רעטלַא רעד ץוח ַא

 גנַאל טסַאג ןפיוא טקוקעג ןוא טקוקעג ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה יז

 | | | | .שירעשרָאפ ןוא

 .עמַאמ ,רַאטַאנעביא לאומש ןיב ךיא --

 -עג קיטש סָאד ,עלעקנעב ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז טָאה הקבר עטֿפַא יד
 עטַאשט ַא יװ ,ןָאטעג לַאפ ַא זיא ןרילָאק עקישַאר עקידנדנעלב טימ טנַאװ

 -פיוא טָאה יז .טרעווילגרַאפ ןבילבעג ןוא ןוטעג לַאפ ַא טלָאװ ןגיופ עקירילַאק

 טרעה יז סָאװ סָאד ,ןביולג טנעקעג טשינ טָאה יז .ןגיוא יד .רעטיירב ןסירעג

 .רעטציא ָאד

 ? ױזַא יו .אפור רעד ל?אומש ...ריא ---

 ןעמוקעגניירַא ךיא ןיב ,ןקנַארק ַא ייב ןעוועג ָאד ןיב ךיא .עמַאמ ,ָאי --

 .רעדניק יד ןוא ,טכַאמ ריא סָאװ ,ןעֶז

 -עג טנייה זיא ,טלייהעגסיוא טָאה ריא ןעמעוו ,ןועמש ? רעדניק יד ---
 טָאה סָאװ .עלוש ןיא לדיימ סָאד .רעטסוש םעד ןהפילח ייב טעברַא רע .טנוז

 ךָאד טנעז ריא .ןעמָאנ ריא ןענַאמרעד טשינ ךָאד רָאט ךיא ...ןופ טרעהעג ריא

 ?טגעמעג יז טָאה ױזַא יו ?ןָאטעג יז טָאה סָאװ !רימ זיא ייוו .טגעג ריא ןופ

 טעװ יז .טנרעל יז .זירַאּפ ןיא ןיא יז עמַאמ ,ןהכרב טניימ ריא ---

 ןבָאה רעכיז טעוו ריא ,טמירַאב ןייז טעוװ ןעמָאנ ריא ,ןרַאּפשנָא טייוו ,טייוו

 | ,ריא ןופ תחנ ךס ַא

 ...רעבָא ,ןטסיירט ךימ טליוו ריא ,רָאטקָאד ,?חומ רימ טייז ,לאומש ---

 .תמא .עמַאמ ,תמא זיא סע ---

 סָאד יז טָאה סָאװרַאפ .טכענ יד ןיא ןגיוא עניימ סיוא ןייוו ךיא ---

 ? ןוטעג

 .עמַאמ ,ןעוועג דלוש ריא טינ --

 ביולג ךיא רָאנ ,סטונ ןייק טינ רימ טנָאז ץרַאה ןיימ .טסייוו רעוו ---

 רעבָא .ןריר טלָאװעג טשינ סע בָאה ךיא ןוא טלעג רימ טקיש יז ,רעסעב ךייא

 ַא ,ּפָאט-רעייפ םעיינ ַא ןפיוק ףרַאד ןעמ ,סיורג זיא זיוה ןיא טייקמערָא יד
 ,ןבעוו םייב ןרעטיצ טנעה עניימ טשינ ןעק ךיא .דניק א רַאפ לדמעה ַא ,לוטש

 סָאװ טלעג סָאד ץונ ךיא ןוא ןענוגרַאפ ךיז ךיא בָאה ,דימ ןענעז ןגיוא עניימ

 .רימ טקיש יז
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 רעייא ןעז ןגיוא עדימ ערעייא טימ טעוװ ריא .טינ טגרָאז .טגעמ ריא ---
 .ןריירפ ןיא רעטכָאט

 ,לאומש רָאטקָאד ,יאוולח ---

 -רַאפ ַא .טעשעהעג טָאה עטלַא יד .ןקַאב יד ןיא טשוקעג ריא טָאה רע
 .רעמיצ ןופ סױרַא רע זיא רעטריוו

 ןיײלַא טָאה רע .ןטייר ןעמונענ ןוא דרעפ ןפיוא טּפַאכעגפיורַא ךיז טָאה רע

 סרעמכַא ןגעו טכַארטעג טונימ רעד ןיא טָאה רע .ןיחואוו טסואוועג טשינ

 -עצ םעד ןעוועג אנקמ טָאה רע .זדלעפ ַא ןופ לָאט ַא ןיא לַאפּפָארַא רעד ,טיוט

 ןוא דרָאמ ןופ ליּפש ַא םיא טימ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,דעמכַא ןטעוװעדליוו

 ,טקידנערַאפ טשינ ןוא טיוט



 לטיּפאק רעטסקיצנַאװצנואטכַא

 טינש רעד ןוא ייזראפ רעד
 שעוו יז סָאװ קידנסיו טשינ ,רענרעק טיײזרַאפ טָאה ַאנַאמַא הכרב |

 , .ייזרַאפ םעד ןופ ןדיינש

 ,ָאקָארַאמ טזָאלרַאפ טָאה יז טניז ןפָאלעגּפָא ןענעז רָאי יירד דלַאב ןיוש

 .ךיז רעטניה ןקירב יד טנערברַאפ זייווקיצנייא ןוא

 וצ .רענעט ,ןרילָאק .טלעוװו ענייש ,עסיורג ַא ןענַאטשעג זיא ריא רַאפ

 ןייג ,ןעגנוגנערטשנא עקידארומ ןכַאמ ןעמ ףרַאד םעד ןופ סעּפע ןכיירנרעד

 | .דנעל ןוא ןקור ןכערב ,ןעגנולכיורטש ײלרעלַא רעביא

 עקינוז יד זיא ץלַא טשינ זַא ןעזעגנייא טָאה יז ,טסואוועג טָאה יז

 לָאמ רעטנזיוט .טײּפמַָארט רעד ןופ לאש רענעדלינ רעד זיא ץְלַא טשינ ,רילָאק

 טימ ןטקילפנַאק ,טעברַא ,טיונ טימ ,ןיילַא טייקיורג רעד טימ ךיז יז טנגעגַאב

 טשינ טפַָאלש ,סיפ יד ןופ טלַאפ יז .המשנ רענענייא' רעד טימ ןוא ערעדנַא

 -ײּפרַאפ ןוא ןסירעגסיוא טרעוו ןוא ?רעמיצ לציּפ ַא ןיא טניואוו ,טכענ ןייק

 אטשינ .ןטייברַאפ טשינ ליוו יז סָאװ ,טלעוו עיינ ַא סע זיא -- ךָאד ,טקינ

 .טיונ ,טפַאשגנע ,ָאטעג :;לָאמַא םוצ ןיינ וצ קירוצ טסול רעד רעמ

 .ןָאירַאמ לימע ןוא טלעוו יד

 טסייר סָאװ ,סיילפ רעקידלַאוװעג רעד ,סעיציבמַא יד ,טעטיזרעווינוא רעד

 .ךיא ריא ןופ סעירעטרַא עלַא ןופ סױרַא ךיז

 -סער םעניא טעברַא יד ןבעגעגפיוא יז טָאה קירוצ טייצ ַא טימ ךָאנ
 טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז יז טזָאלעג טשינ רעמ ל?לימע טָאה ,סנטשרע .ןַארָאט

 ןוא ןטנעמילּפמָאק ןרעהסיוא ,ןטכירעג ןנָארטוצ ןוא ןענידַאב ןופ ?עברַא רעד

 יז ,.רעווש קידארומ ןלַאפעג ריא זיא טעברַא יד -- סנטייווצ ;ןעײרעשטרָאװ

 רעד רַאפ גָאט ַא העש ריפ ןרָאּפשוצּפָא ןעניגרַאֿפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה
 ייווצ טימ גָאט א ?מעז ייווצ רַאפ ןוא טלעג ?לסיב ַא טַאהעג טָאה יז ,טעברַא
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 -נעל ַא רַאפ גונעג ןייז סע טעװ ,טניט ,ןטפעה ,רעכיב רַאפ ,עװַאק ךעלעּפעט
 ,טייַצ רערעג

 ראטאנעביא לאומש ןופ טלַאטשעג סָאד ךיז טָאה ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ

 ןוא זַארַאנַאמ :ןשָאעלגסיױא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה לָאמַא רעד יו ױזַא ,ןשָאלעג

 ,תודועס-ןסּפעש יד ,םירחוס-םימשב יד ,ַאללעמ יד ןוא ַאקנַאלבַאסַאק ,יפַאס

 ,רעגניװצַאב-ןעגנַאלש יד ,רעלטעב עדנילב יד ,ץנעט-ךיוב יד ,ּפעט-רעייפ יד

 ,םעק עטלָאגעג יד טימ םירָאמזעלק יד ,רעטכיר יד ןוא םירפוס עשיבַארַא יד

 ןוא ןדימשדלָאג יד ,סעיַאבַא עקידנרעטַאלפ יד ןוא ןעיורפ עטרעיילשרַאפ יד

 .סרעטכעלעג ןוא ןענייוועג יד ,רעמערק

 | .ןורכז ןיא ןשָאלעגסיוא זייווקיצנייא ךז טָאה ץלַא

 רעד ןופ טלַאטשעג סָאד טרעביפעגסיוא יז טָאה טכענ ןוא געט ?פיוו

 -טנייפ ןוא האנק טָאהעג ךיז ןיא טָאה רעביפ רעד .ַאקסומ לדיימ רעשיבַארַא

 טשינ לָאמנייײק טָאה יז .ןענעקיילּפָא טלָאזעג טשינ סע טָאה יז ?פיוו ,טפַאש

 םעד רעטנוא ןַאקסומ טימ ןגעלעג זיא רע סָאװ ,ןלאומש ןעקנעש טנעקעג

 טָאה יז -- טכַאנ רעד ןופ טייקיולב עלעקנוט יד ןוא הנבל רעד ןופ רעבליז

 ַא טגָארט רענייא יווװ ,ןַאקסומ וצ טפַאשטנייפ ַא ןגָארטעג ןצרַאה ןיא ףיט

 .קילג ןקיבייא םוצ געוו ןיא םיא טייטש סָאװ ,ןשטנעמ ַא ףיוא טפַאשטנייפ

 ,טייוו ַא יו ,ןורכז ריא ןיא ןעגנאנעגפיוא ַאקסומ ךיוא זיא .רעטציא

 ךרוד ןענעז סע .םולח רעטייוו ַא יוװ ,ןטָאש ַא יוװ ,גנַאלק רעקידנעייגטייוו

 עשיבַארַא עניילק יד ךיז ןיא טנָאמרעד טשינ טָאה יז ןוא ןכָאװ ןוא געט

 ןלאומש וליפַא ,סטוג סָאדלַא ןענוגרַאפ ןַאקסומ רעטציא טָאה יז .ַאקסומ יורפ

 יז ןרעג יוװ .ןגָארקעג ביל קנַאדעג ןיא ריא טָאה יז ,ןענוגרַאפ ריא יז טָאה

 ,סעציילּפ סַאקסומ ףיוא טנייוועגסיוא ךיז טלָאװ יז ,ןעזענ רעטציא יז טלָאװ

 .ןבענענּפָא ןבעל קיטש ַא ןוא ריא טשוקעג

 .םישוח עריא ןיא טרָא ןייק טַאהעג טשינ רעמ ןיוש טָאה ַאקסומ רָאנ

 -ייוו רעד ןוא ןעמָאנ רעד זיולב ןבילבעג ,ןשָאלעגסיױא ,ןרָאװעג טּפעװעגסיױא

 - .ןעמָאנ םעד ןופ גנַאלפ רעטייוו ,רעמ

 ,טייצ -- ןופ רענייטשלימ יד ןשיווצ ןבירעצ ןרָאװעג זיא טייצ

 .בעגעג טשינרָאנ ריא טלָאװ סע .קירוצ ףיוא טקוקעג טשינ טָאה יז

 ןטפַאשקנעב רעביא רעבירַא ןעמ טייג טלעוו רעסיורג רעד ןיא ?לאומש ,ייא

 "על רעביא ,רענייטש ןוא ןצנַאלפ רעביא טייג ןגָאװ ןרעווש ַא ןופ רָאד .ַא יו

 ןיא ,זַארַאנַאמ ןיא ,טרָאד .דרע רעד ףיוא ןעזיוּפ סָאװ ,ןשינעפעשַאב עקידעב

 רע זַא ,ןשטנעמ ןיא ןעקנוזעגנייא ױזַא טפַאשביל ,טפַאשקנעב --- זיא יפַאס

 .הליפת ,טייקילייה ,עירעטסימ --- טרעוו סע ,ןעיירפַאב ןופרעד טשינ ךיז ןעק

 ךיא ןיא תוחוכ עשידרעיטשינ ןוא עשידרע עֶלַא וצ ןייגרעד ַאקסומ ןעק טרָאד
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 רעמ ךָאד ,הכרב ,יז טבעל זירַאּפ ןיא ָאד .עביל ריא ןיא ,טפַאשקנעב רעסיורנ

 | .עטרַאה ַא ,עתמא ןַא ,עלַאער א טלעוו ַא ןיא
 -רעד טשינרָאג יז טעוו ,ןיהַא ןטרָאד ,ןלאומש וצ ןייגקירוצ יז טעוװ

 -ַאזוצ ךיז ןלעװ ,טגייטש יז ןכלעוו ףיוא ,רעטייל םעד ןפ ּפערט יד .ןכיירגנ

 .ןכערבנעמ
 ןוא קידרעפייא ןעוועג זיא יז .ןגיטשעג ןוא טנרעלעג טוג ךיז טָאה יז

 עגָאט ַא ןיא עטליהעג ַא ןעזעג ךיו ןוא סיֹורָאפ טקוקעג טָאה יז .קיסיילפ

 ןרעוו טרוגעגנָא זייווקיצנייא טביוה ליצ רעד .זירַאּפ ןופ ןטכירעג יד ןיא

 טזומעג טָאה סע סָאװ סעּפע ןופ םרָאפ ַא ןָא טמענ ,טולב ןוא שיילפ ןיא

 .ןעשעג זיא ןוא ןעשענ

 רַאפ רעטער םעד ןעזעג םיא ןיא טָאה יז ,ןלימע טַאהעג ביל טָאה יז

 לָאמַא סָאװ ,טפַאשביל עבלעז יד ןעוועג טשינ זיא סע .ליצ ןקידרעטייוו ריא

 סױרַא טציילפ סָאװ גנַאזעג רעשיטסימ ַא ןעוועג רעמ זיא טרָאד .ןלאומש וצ
 ַא ןוא ריא ןופ גנופערטנעמַאזוצ עלַאער יד ןעוועג זיא ָאד .המשנ ריא ןופ

 רע .בייוו ןוא ןַאמ ַא ןופ גנורָאּפפיױנוצ עשיזיפ ַא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןַאמ
 ריא טימ ןרָאפעג ,ךָאו רעד ןיא לָאמ עכעלטע יז ןעזעג ,טַאהעג ןרעג יז טָאה

 .םיגונעת עלַא טלייטעגוצ ריא ןוא דנַאל ןרעביא

 -ַאגַאמ ןיא ַאללעמ רעד ןופ ,עשידיי ַא זיא יז זַא ,טנָאזעג םיא טָאה יז

 -קילנמוא ןַא ,רעמיורט ַא ןעוועג זיא רעריא רעטָאפ רעד .ןסקַאװעגסױרַא זַאר
 יד ןופ ענייא ,עשידיי ַא ןיא יז .ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןוא ןשטנעמ רעכעל
 | .ַאללעמ רעד ןיא טכענק רעטנזיוט

 .ןענַאטשַאב זיא רע .טלכיימשעג ןוא טרעהעגסיוא טָאה ?ימע

 ַא ,רָאטקָאד ַא ,ַאס ַא ןופ טדיישעצ זיא יו זַא ,טלייצרעד טָאה יז

 ,ץרוק רעייז ןעוועג זיא ןבעלנעמַאזוצ רעייז ,ןטרעוו עקיטסייג טימ שטנעמ
 רענייא ,טפַאשביל ןופ ןכורבסיוא ןוא ןסױטשנעמַאזוצ ןעוועג רעמ ןענעז סע

 טכַארטרַאפ ,טרעהעגסיוא טָאה רע .ןרעדנַא ןרַאפ ןעוועג בירקמ ךיז טָאה

 .טגנזעג טשינרָאג ןוא ןּפיל יד רעביא ריא טשוקעג ,ךיז

 ַא ןבענוצוצ ריא טיירג ןעוועג ןוא ןעמענ עריא טרעהעגסיוא טנה רע

 .ןָאירַאמ --- ןעמָאנ

 עג
 א

 .עליטש ַא ןטוועג זיא ערעייז הנותח יד

 .,בייוו ןוא ןַאמ ןרָאװעג ןענעז ייז ןוא ,?ריּפַאַּפ ַא ןבירשעורעטנוא

 ,ןרילוטש ןֹופ ןכָאװ ייווצ ףיוא ןעײרּפַאב ךיז לָאז יז טלעוּפעג כָאה רע

 ליבָאמַאטױא ןייז טנַאּפשעגניא טָאה רע .םעד ףיוא ןעגנַאגעגנייא זיא יז
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 ןכָאװ ייווצ .דנַאל ןרעביא עזייר רעגנַאל ַא ףיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז ןוא
 -עצ ,שיצָאקש ןוא קידרקפה ,תוינסכַא ןוא ןלעטָאה ענעדיישרַאפ זיא טייצ
 | ,ךעליירפ ןוג ןזָאל

 ןופ טלַאטשעג סָאד ריא ןיא טכיוטעגפיוא טָאה טייצ וצ טייֵצ ןופ

 ,ןּפיל יד ןסיברַאפ ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה יז .ןלאומש

 ,זירַאּפ ןיא ןעמוקעג קירוצ ייז ןענעז םעדכָאנ |

 ןיא ןסַאג עטסטנַאנעלע יד ןופ ענייא ףיוא גנוניואוו ַא טַאהעג טָאד רע

 -כרַא רעטונג ַא ,רענעמונרַאפ-קרַאטש ַא שטנעמ א ןעוועג זיא יע .זירַאּפ

 .ןטעברַא עקיטכיוו ענעדיישרַאפ טיורטעגנָא טָאה ןעמ ןעמעוו ,טקעט
 -ניוו ךיז ןעק יורפ ַא סָאװ ,ץלַא טַאהעג רעטציא סָאה ןָאירַאמ סינרעב

 גייטשסיוא ַאזַא .טביולגעג טשינ ןגיוא ענעגייא יד טימ סע טָאה יז .ןשט
 ַא ,טײצלָאמ ןטָאז ַא טייצ רעדעי וצ ןבָאה ןעק יז .ךעלגעמ טשינ ךָאד זיא
 -רעלַא ןעמולב ,ןענידרַאג עטסרעייט יד טימ רעטצנעפ ,ןָאלַאס צ ,ןירענידַאב
 טָאה יז ,ןליטס ענעדיישרַאפ ןיא לבעמ ערעייט ,טנעוו יד ףיוא רעדליב ,ייק

 .ןייגרעד ןוא ןרידוטש ,ןטעברַא וצ טייקכעלגעמ יד רעטציא

 יוװ ,ןייז טעוו םעד ןופ סָאװ גנונעכער ןייק ןבעגעגּפָא טשינ ךיז טָאה יז
 .ןיינרעד ןעק יז טייוו

 .טרעטשעג טשינ טָאה ןרעדנַא םעד רטנייא
 טלעטשעגרָאפ ,ןרעטלע ענייז וצ ןעמונעג לָאמנייא רעדיוו יז טָאה רע

 ןשטנואוועג ריא ןוא ךיז וצ טקירדעגוצ יז טָאה רעטומ יד .בייוו ןייז סלַא יז
 | .קילג ליפ

 ,דיירפ ייז םורַא ןייז לָאז סע ךיז טימַאב ןוא טַאהעג ביל ךיז ןבָאה יז
 ַא יו טימעג ןפיוא טגיילעג ךיז ןוא טקיאורמואַאב יז טָאה ךַאז ןייא

 ךיז טָאה רע .לָאהָאקלַא ליפ רעייז ןעקנורטעג טָאה רע :ןטָאש רעצרַאװש
 רעבָא ,טומטוג ןיא ןָאטעג סע טָאה רע .ךַאז ןייק רַאפ טלעטשעגּפָא טשינ
 .-עגניירַא ןעקנַארטעג ײלרעלַא .סָאמ רעד רעביא ןוא חוכ טימ ןעקנורטעג

 .ךיז ןיא ןסָאג
 ,ןעקנירט ןרעהפיוא לֵאֹז לימע זַא ,טאג ןטעבעג ךיו ןיא ליטש טָאה יז

 | .טוג ןייז ץלַא טעוו טלָאמעד
 .סרעטניוו ןוא סרעמוז ,םישדח ,ןכָאװ ןפָאלעג ןיוש ןענעז םעדכָאנ
 סלֵא םָאלּפיד םעד ןעמוקַאב לָאז יז טייצ יד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע

 ,טכיירגרעד ליצ ריא ןבָאה טעװ יז .ןיטַאקָאװדַא

 ר .

 .יפַאס ןיא ןבילבעג ןיוש זיא רַאטַאנעביא לאומש
 .רעפיט ןוא רעפיט םיא ןיא ןסעגעגנייא ךיז טָאה טײקמַאזנייא יד
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 ןעוועג ןיוש זיא סָאד .ןהכרב ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב רע טָאה לָאמנייא

 טנעיילעג רע טָאה רעטציא .ריא ןופ ןרעה טשינ טייצ רעגנַאל ַא רעייז ךָאנ

 "ַאנ ךיא זַא ,ןסיוו טזָאלעג םיא טָאה יז .תורוש ענעפרָאוװעננָא עכעלטע יד

 טסייה ןַאמ ריא .טַאהעג הנותח טָאה יז .ןָאירַאמ סינרעב טציא זיא ןעמ

 ךיז טבעל סע יו טגערפעגכָאנ ךיז טָאה יז .טקעטיכרַא ןַא זיא רע .לימע

 ךס ַא טוט רע !זַא ,טפָאה יז ןוא ,ןגיוא יד ףיוא טליפ רע יוװ ,ןלאומש ,םיא

 .ךעלקילג ןייז רעכיז ףרַאד רע .ליצ ןייז ךעלטנגייא ךָאד זיא סָאד ,סטוג

 ףיוא טכירעג ךיז טָאה רע .רעטרעווילגרַאפ ַא ןבילבעג זיא לאומש

 ריא ןופ תורוש יד טביילגעג טשינ טָאה רע .טשינ -- םעד ףיוא רַאנ ,םעלַא

 "יג .דיירפ עסירג וצ ןייק תורוש יד ןופ טליפעגסױרַא טשינ טָאה רע .ווירב

 .ןייוועג --- רעטרעוו יד ןופ טרעהעגנָא ָאד ךיז טָאה רעכ

 ןבירטרַאפ טנעה ענעגייא יד טימ טָאה רע .ןייז טזומעג סע טָאה ױזַא

 .רעקידלוש רעד ןיילַא זיא רע .ןַאקסומ ןוא ןהכרכ ךיז ןופ

 -נערַאפ טָאה רע  .רַאטַאנעביא לאומש ,טרעטלעעג ליפ ךיז טָאה רע

 םע ןכלעוו וצ ןדנעוו וצ ךיז טומ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .רפס ןייז טקיד

 "יטש יד .עיטַאּפַא ןיא ןלַאפעגניירַא זיא רע .ןקורד סע לָאז ןעמ ,גַאלרַאפ זיא

 ןופ רעטלע םוצ רע טייגרעד ,טָא-טָא .עטקירדעג ַא ַא ןעוועג םיא ייב זיא גנומ

 ןעגנַאגעג ,ןשינעעשעג ןוא סמערוטש טבעלעגרעביא ,רָאי קיצרעפ ווא ףניפ |

 .ןעיורפ עכעלרעדנואוו ייווצ טַאהעג ביל ,תונברק רעביא

 .ביוטש ןרָאװעג זיא םעִּלַא ןופ

 ןייז ןופ ?כה-ךס םער טשינ ןוא ,ןובשח םעד ןכַאמ טשינ וליפַא ןעק רע

 ןיא רָאטקַאד רעד ןבילבעג זיא רע .ןטַאטלוזער עסיורגדוצ ןייק ָאטשינ .ןבעלי

 ןוא םיא טשטנעב ןעמ ,עקנַארק טלייה רע .ַאללעמ רעד ןיא ?טעטש ןיילק ַא

 טפור ןעמ ,ָאקַארַאמ ןופ טעטש ליפ ןיא טנַאקַאב זיא רע .םיא טביול ןעמ

 רָאנ ,עשידיי וצ זיולב טשינ ,םורַא טייוו ,טייוו ןופ עקנארק וצ טפָא םיא

 .רעביטש עשיבַארַא ןיא ךיוא

 -ענוצ לָאמ עכעלטע יא רע .טרעהעג טשינ רעמ רע טָאה ןַאקסומ ןופ

 ץלַא קירוצ ךיז טָאה אד .זַארַאגַאמ ןיא דיאַאס לַאמַאג ןופ זיוה םוצ ןרָאט

 ייווצ .ןבוהעגפיוא קירוצ ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאנ .ןעוועג יו טיובעגפיוא

 ףיוא טרַאװעג טשינ רע טָאה ,טייצ רעד ךרוד ןברָאטשעג םיא ןענע רעבייוו

 רע  .זַארַאגַאמ ןופ ןכרש םעד ,ןיסַאכ ךָאנ טקישעג טָאה רע .טסיירט ןייק

 -חרמ יד טזָאלעג טשינ ןוא רעבייוו ייווצ ערעדנַא טימ טַאהעג הנותח טָאה

 יירענערב-לגיצ רעד ןיא .ףיוה ןייז ןופ ?עווש יד ןטערטרעביא לֵאז הרוחש

 עסיורג ןעוועג ןענעז סע .ערַאּפ רעלופ רעד טימ ןעגנַאגעג טעברַא יד .זיא-
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 לקיטש ַא טאהעג טָאה דנַאל סָאד .רעזייה טיובעג טָאה ןעמ ,ןעגנולעטשַאב

 .גנוטכירפיוא

 .תובישח רעקילָאמַא ןייז וצ ןביױהעגפיורַא ךיז טָאה דיאַאס לַאמַאנ

 ךיז טָאה רע .ןַאקסומ ןגעוו ןדייר טלָאװעג טשינ ןלאומש טימ טָאה רע

 טבעל יז .רעטכָאט ןייז ןופ ןצכעוט יד ןיא ךיז ןשימ וצ טשינ ,רדג ַא ןָאטעג
 .תונברק עכלעזַא טשינ ןליוו ןטפירש עקילייה יד .רדנ ריא טלַאה ןוא ץעגרע

 בייוו ַא ןייַז ףרַאד ,דיירפ ןפַאשרַאפ ףרַאד ,רעדניק ןגָארטסיױא ףרַאד בייוו ַא
 -ייה ירד סָאװ םעד ןופ ןסיוו טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה ַאקסומ ,ןַאמ ַא וצ

 -רַאפ .הריזנ ַא ןרָאװעג ןוא םעד ןגעק ןעגנַאגעג זיא יז .ןנָאז ןטפירש עקיל

 -עג ,תוליפת טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןוא ,טלעוו רעד ןופ םיגונעת עֶלַא ןפרָאװ

 ןלַאפנײרַא טלָאװעג -- סיוא טזייוו --- טָאה יז .ןיילַא ךיז טימ ןוא ןעגנַאז

 .גנוסעגרַאפ ןיא

 טלָאװעג טשינ טָאה דיאַאס לַאמַאג םגה .טכיירגרעד סריא טָאה יז

 יז ואוו טסייוו רע זַא ,ןעגנורדעגסױרַא לאומש טָאה ,רעטכָאט ןייז ןופ ןדייו

 -ליטש ןופ טייצ יד ןעמוקעג םיא רַאפ זיא סע .ןגָאז|טשינ ?יוו רע רעבָא ,זיא

 טייצ ַא ,ןברַאטש וצ טייצ ַא ןוא ןבעל וצ טייצ ַא ןַארַאפ ךָאד זיא סע .טייק

 .ור ןוא טייקליטש ,תוליפת רַאפ טייצ ַא ןוא דיירפ רַאפ

 ,טנגעזעג םיא טימ לאומש ךיז טָאה ,ןסעומש טייצ ?קיטש ַא ךָאנ

 -עליירפ ןייק טשינרָאנ ןיא ןטירעגקעװַא ןוא דרעפ ןפיוא ךיז שצעזעגפיורַא

 ,זַארַאגַאמ ןיא עקַאט ,טסואוורעד לָאמנייא ךיוא ךיז טָאה רע ,ןעקנַאדעג עכ

 וצ רעטייוו דימ וצ ןעוועג זיא יז .ןברָאטשעג זיא ַאנַאמַא הקבר עטלַא יד זַא

 .ןבעּכ

 סעיינ סעּפע זיא לָאמ סעדעי ןוא נעט טימ טלטייקעג ךיז ןבָאה געט :
 -עגנָא םזילַאנָאיצַאנ רעד טָאה עקירּפַא-ןופצ ןופ רעדנעל יד ןיא .ןעמוקעגנָא
 ןכַארבעגסיױא רעטּפָא ןענעז סַאללעמ יד ןיא .ּפָאק םעד ןקעטשסױרַא ןביוה

 | ,רעבַארַא ןוא ןדיי ןשיווצ ןגעלשעג

 רענעלּפ ןענופשעג טָאה ןעמ .קיאורמוא ןעוועג זיא טלעוװו רעד ףיוא

 .המחלמ רעיינ ַא רַאפ

 .לַאפרעדנַאנופ ַא וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ץלַא

 רע .טיירב ןוא טייוו ןגָארטעג ךיז טָאה ןעמָאנ סרָאטַאנעביא לאומש

 רעד ןופ ןבױהעגסױרַא ךיז טָאה רע .ללכ םעד טעמדיוועג ןצנַאגניא ךיז טָאה

 ליםוצ ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ טָאה טײקרַאטש עקיטסייג ןייז | .עיטַאּפַא
 -עשעג ןבייהרעבירַא ךיז ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ ןעוועג זיא רע .תובצע

 ,רעטייוו ןייג ןוא םירוסי ןוא סמערוטש ,ןטֿפַאשקנעב ןוא ןשינע

 עקַאט טָאה ריא ףיוא .ןורכז ןייז ןיא ןשָאלעגסױא ןרָאװעג זיא ַאקסומ
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 -ןברַאפ ַא ,גנילרעטעמש ַא םיא רַאפ ןעוועג זיא יז זַא ,ןרעוו טנָאזעג טנעקעג

 ַא טימ ןעגנַאלק םיא רַאפ ןעוועג ;עטנוב ,עקידלָאג ,עקינוז ןרילָאק ,ליּפש
 ןופ ןוגינ ַא ,ןטולבעג ענייז ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעגניירַא ,טייקשידָאלעמ רעפיט

 .גנַאלק רעד טביילב סע ,ךיז טקידנע ןוגינ רעד רעבָא ,טייקנייש ןוא רעיורט

 טָאה סָאװ הנבל רעד ןופ לַארטשּפָא רעכיילב רעד םיא רַאפ ןעוועג זיא יז

 טפרַאװ סָאװ טלאטשעג א ,סיורא יולב ןפיט םעד ןופ טכענ יד ןיא טרעיוהעג

 -רַאפ ,םוטש ,ןשָאלעגסיוא ןרָאװעג ץְלַא זיא םעד ךָאנ .טפַאשקנעב עמוטש ןָא

 יירעפיטש ַא ,רעזייב ַא ןוא רענייש ַא םולח ַא ,רעמ יז ָאטשינ .טרעווילג
 טָאה טעֶָאּפ ַא .סיוא -- ןוא גנַאגרעביא רעקידעגר ַא ,טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ

 -עג ,ןגיוצעג ךיז טָאה דיל סָאד ןוא טימעג סלאומש ןיא דיל ַא ןעגנוזעגסיוא ,

 ,דלָאג --- ןוא יולב ןשיווצ ךיז טגיוו

 ...רעמ יז ָאטשינ

 ,ײמרַא יד טריזיליבָאמ טָאה ךיירקנַארפ .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 ןיא ןענַאטשעג זיא רע .טייקלענש רעקישער ַא טימ ןפָאלעג זיא ץלַא

 טנעה טקערטשעג םיא וצ ךיז ןבָאה סע .ןדיי ייב ןשינעעשעג יד ןופ רעטנעצ
 .עטנוזעג ןופ ןוא עקנַארק ןופ

 טייקדנילב יד .ןגיא עדייב רעביא טגיילעג ךיז טָאה שינרעטצניפ יד

 .טקיטלעװגַאב םיא טָאה -- טרָאד ןדיי ייב הלחמ ערעווש יד ---



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװצנואניינ

 עיצַאנעלעד יד
 -בלַאה שיטביירש ריא ייב ןסעזעג זיא ןָאירַאמ סינרעב ןיטַאקָאװדַא יד

 -עג יד טרעטעלבעג עקידלודעגמוא ןַא ןוא ןריּפַאּפ סיוטש ַא רעכיא ןניובעג

 זעג ךיז טייקכיילג רעשימטיר ַא ןיא ןבָאה סָאװ ,סנגיוב ענעבירשַאב טכיד

 רעד .ןטקַא-טכירעג ןופ םיללכ יד טול ,ןפַארגַארַאּפ ןוא תורוש ןיא טלייט

 ,רעכיב ,גייצעג-ביירש טימ טגײלַאב ןעוועג זיא שיט רענעבמעד רעסיורג

 -רָאטּפלוקס ַא ןגעלעג זיא שיט ןפיוא .םיצפח-קיטנַא ןוא ןריּפַאּפ ענעפרָאװעצ

 סָאװ ,ךעלרוגיפ-רוטַאינימ עשיזעניכ עּפורג עניילק ַא ןוא זנַארב ןופ קיטש

 .המכבח ןוא ןגייווש --- ןקירהסיוא טלָאזעג ןבָאה

 -ליב עכעלטע ןעגנַאהעג ןענעז שיטביירש םעד רעטניה טנַאװ רעד ףיוא

 ןוא ץרַאװש -- ןעגנונעכייצ ןעוועג ןענעז סָאד ,זָאלג ַא רעטנוא לייט :רעד

 -רָאפ טָאה ןעיײרעלָאמ יד ןופ סנייא .ןעײרעלָאמ עוויטימירּפ ייווצ ןוא סיי

 רעד ןיא זיוה ַא ןופ רעמיצ ןטכלַאקענסױא ןַא ןיא ם"במר םעד טלעטשעג

 רעטנוא םינּפ-תרהה ַא -- עטייווצ סָאד ;ועפ טָאטש רעשיבַארַא רעטלַא

 םייח בר :תויתוא עטהביתכעג טימ ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא סע ןכלעוו

 ןברָאטשעג ןוא אקָארַאמ דנַאל ןיא ,יעלַאס לטעטש ןיא ןריובעג ,רטעדןביא

 ןופ גנונעכייצ ַא ןעגנַאהעג ךיוא זיא טנַאװ רעבלעז רעד ףיוא ,םילשורי ןיא

 ַא .רַאנָאגַארּפ רעטסיימ ןשיזיוצנַארפ םעד ןופ רוטַאינימ-?ייא ןַא ,ָארַאסיּפ

 .ןַאזעס ןופ יירעלַאפ

 -סיימ ןופ רעדליב ןעגנַאהעג ןענעז רעמיצ ןופ טנעוו ערעדנַא יד ףיוא

 ,ןטסינַאיסערּפמיא עשיזיוצנַארפ יד ןופ ,סנַאסענער ןשינעילַאטיא ןופ סרעט

 -עג .עויסַאמ ,עטעדליגַאב ,ןעמַאר ערעווש ןיא ןעוועג ןענעז רעדליב יד

 ,עטצינש

 "עוו עטיירב יד רעביא רילָאק ןיײוװ-ָאדרָאב א ןופ ןענידרַאג ערעווש יד
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 טעּפש ןקיטנייה םעד ןופ ןוז יד טלעטשרַאפ ןבָאה ,רעטצנעפ עשינַאיצענ
 | .גָאט-רעמוז

 ןטרָאד ןוא ָאד .לקנוט-בלַאה ןעוועג זיא לַאזםענפיוא רעסיורג רעד
 -ֿלָאג ַא טעשטשַאלעג ךיז רענעט ןוא ןברַאפ ןופ ליּפש ןטגַאװעג ַא ףיוא טָאה
 טייקלקנוט רעד ןיא טרעטיצעג טָאה לַארטש רעד ,ןוז רעד ןופ סַאּפ רענעד
 -עבעגמוא ןַא יו קעלפ ןקידלָאג-קיטכיל ןייז טימ ןעזעגסיוא ןוא רעמיצ ןופ
 ,עינַאמרַאה ןוא ןרילָאק ,רענעט ןופ עינָאפמיס ;החמש רעד ףיוא חרוא רענעט

 -רעדָאמ ןוא ןרָאװקיטנַא ןופ שימעג ַא -- לַאז םעניא רעקיטש-לבעמ יד
 ןפרָאועצ ןעוועג ןענעז ,עשירעפיטש-בלַאה ןוא ערעווש ,לקנוט ,ליטס םענ
 ,זיוה ךעלגעמרַאפ שיטַארקָאטסירַא ןַא ןופ טלייצרעד ןבָאה ןוא לַאז ןרעביא
 ןופ ןרעטיוועג ןוא םמערוטש ייברַאפ קיאור טסילפ קינייװװעניא ץלַא ואוו
 ,ןסיורד

 -ַאמ סינרעב ןיטַאקָאװדַא רעד ןופ ןעוועג טניואווַאב זיא סָאװ זיוה סָאד
 ,ברעזלַאמ רַאװלוב ףיוא ןענַאטשעג ויא ,ָאקָארַאמ ןופ ַאנַאמַא הכרב ,ןַא'ר
 ןעייטש רַאװלוב םעד ףיוא רעזייה יד .זירַאּפ ןופ טנגעג רעקידסחוימ רעד ןיא
 ,ןעגנוצינש טימ טריטנעמַאנרָא ןענעז ייז .תורוש עכיילג ,עשינַאמרַאה ןיא
 יד ןופ טירט יד .קידנטָאש ןוא ליטש סנטסניימ זיא ָאד .ןזינרָאק ,ןדַאסַאּפ
 יד ןוא ןסַאנ רעזירַאּפ ערעדנַא יד ףיוא יו ערעליטש ָאד ןענעז רעייגייברַאפ
 -םולש רעקיבייא ןַא יו ,םעלַא רעביא ןסָאגעגסױא זיא טייקכע?טימעג ,ור
 .עכידנבאהליואוו ןופ הוולש יד ןוא דיירפ עשילָאכנַאלעמ --- עינַאמרַאה ,תיב

 רעטיה יו ,עיילַא עקידתובחר יד סיוא-גנעל טכעלפעג ןיא רעמייב יד
 ןגייווצ ןוא רעטעלב-ןעניורק ערעייז טימ ןביוהעג ךיז ןבָאה ,רעזייה יד ייב
 . ,ןעלדנַאמ ןוא ?ּפע עקיטייצ ןופ תוחיר טיײרּפשרַאפ ןוא למיח ןעיולב םוצ

 .קיצפופ ןוא ןביז ןצניינ רָאי ןופ רעמוז-טעּפש ןעוועג זיא סע
 -ייווצ רעד ןופ ףוס םעד ךָאנ רָאי ןעצ וצ טלקייקרעד ךיז טָאה טייצ יד

 | .המחלמ-טלעוו רעט
 .ןיטַאקָאװדַא ענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זירַאּפ ןיא זיא רַאטַאנעביא הכרב

 ןרעדנַא ןייק ,ליצ םוצ ןעגנַאגרעד ,לּפַאטש וצ לּפַאטש ןופ ןגיטשעג טָאה יז
 -ַאג ערעדנוזַאב ןייק טשינ .טַאהעג טשינ לָאמנייק ךעלטנגייא יז טָאה ליצ
 .ןַאמ ַא וצ עביל ראפ ,טּפַאשביל רַאפ ,ןבעל-ןעילימַאפ םיטניא ןַא רַאפ גנור
 ןוא ןוא זַארַאגַאמ עלעטעטש םענעפרָאװרַאפ םעד ןיא ,רַאטַאנעביא לאומש
 טפארק-סיוטש רעד ,הביס עטשרע יד ןעוועג זיא ,יפַאס עלעטעטש ןטלַא םעד
 טימ טרוגעגנָא ןרָאװעג זיא םולח רעד .גנוכיירגרעד רעקידלּפַאטש ריא וצ
 .ןפַאש ןופ טייקנייש ןוא ץנעטסיזקע ןעיור ןופ תמא םעד

 ןטקילפנָאק ןוא תוביס ערעדנַא ןעמוקעג ןיוש ןענעז םעדכָאנ
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 -טסואווַאב ריא רעטניה ךיוא ןוא ןבעל-ןוא-בייל ריא ןיא ,טולב ריא ןיא

 ,ןייגרעד וצ ,ןסיוו וצ ,ןענרעל וצ ןליוו רעסיורג רעד ןנעלעג ץעגרע זיא ןייז

 .ןכיירגרעד וצ

 ?ןעגנַאגרעד יז ויא

 .לַאזםַָאנפיוא ריא ןיא טרַאװעג טָאה ןָאירַאמ סינרעב ןיטַאקָאװדַא יד |

 ןופ ןעמוק סָאװ ,ןדיי ןופ עיצַאגעלעד ַא ןעמענפיוא טלָאזעג טנייה טָאה יז

 עכעלטע טימ .ָאקָארַאמ ןיא תוליהק עטסנפרָאװעגרעדנַאנופ ןוא עטסטייוו יד

 תורוש יד ןוא תויתוא יד ןכלעוו ןיא ווירב ַא ןעמוקַאב יז טָאה קירוצ געט

 ןבָאה תורוש יד .םינונחת ןוא ןרערט ,טעבענ טימ טגיילעגסיוא ךיז ןבָאה

 יַאּפ טָאטש רעד ןיא ןיטַאקָאװדַא עסיורג יד ,יז זַא ,טדערעג ןוא טרעדָאפעג

 ףָאש עטעשודנָאלברַאפ ַא יװ ,טָאטש-טרובעג ריא ןיא ןרעקמוא דיז לָאז זיר

 רעדירב עריא ןפלעה לָאז יז ןוא ,עדַאטס רענעריױלרַאפ רעד וצ קירוצ טמוק

 ןעניפעג ייז ןכלעוו ןיא טנלע ןקידארומ םעד ןיא ןייטשייב רעטסעווש ןוא

 ...העש רעד ןופ ןייוועג סָאד ןוא יירשעג סָאד ןגָאזּפָא טשינ יז לָאז .טנייה ךיו

 עריא טימ טרעטשינעגכרוד ןיוש יז טָאה ןטקַא-טכירעג סיוטש םעד

 טָאה סָאװ ,רעכערברַאפ ַא ןקידייטרַאפ טפרַאדעג יז טָאה ָאד .ןקילב עפרַאש

 סָאװ ,םענייא ןקידייטרַאפ טפרַאדעג יז טָאה ָאד ןוא ,דרָאמ ןסיוועג ןייז ףיוא

 ןכילבעג רעמ טשינ םיא ויא סע ןוא טרעטעמשעצ םיא טָאה טיײקמערָא יד
 סאו ,יורפ ַא ןקידיײטרַאפ טפרַאדעג יז טָאה ָאד ןוא ,ןריטַָארקנַאב --- יו

 רעדיוו ָאד ןוא ,ןַאמ ריא טמסרַאפ טכוזרעפייא ןופ לַאפנָא ןַא ןיא טָאה

 -יוװ ָאד ןוא ,טייקיירטמוא בילוצ בייוו ןייז ןפרָאװעגקעװַא טָאה סָאװ ,ןַאמ

 טכערמוא ןעגנַאגַאב רע זיא ןטקילּפנַאק עלַאיצָאס בילוצ סָאװ ,ןעמעוו רעד

 .טפאשלעזעג רעד ןוא דנַאל ןגעק

 -ָאודַא רעזירַאּפ עטמירַאב יד ,טעברַא טימ ןפרָאװרַאפ ןעוועג זיא יז

 ריא וצ טמַָארטשעג ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .ןָאירַאמ סינרעב םַאדַאמ ,ןיטַאק

 ןעק יז רָאנ ,לַאפ-טכירעג םעד ןעמענרעביא לָאז יז ,ןפלעה לָאז יז ,תושקב
 -רָאלק יד ןענעז ןטנעמוגרַא ןוא דייר עריא ,ןפלעה ןעק יז רָאנ ,ןקידייטרַאפ

 -יוא ןקריוו רעטכיר יד וצ ,ירושז ַא וצ ןדייר ןוא טייקכעלנעזרעּפ ריא ,עטס

 .טייקרָאלק ןוא טייקפרַאש ,המכח -ןוא קיִנָאל טגָאמרַאפ יז .ךעלנייוועגרעס

 .תולעמ עלַא יד טימ טשטנעבעג זיא יז

 טָאה ,ָאקָארַאמ ןופ ןדיי יד ןופ עיצַאגעלעד רעד ףיוא גנוטרַאוװרעד יד

 ןעמוקַאב לָאס ךס ַא ןיוש טָאה יז .קערש ןוא ורמוא ריא ןיא ןפרָאװעגנָא

 ןופ ,יפַאס ןופ ןוא לטעטש-םייה ריא ןופ ,ָאקָארַאמ ןיא תוליהק יד ןופ ווידב
 .ועפ ןופ ןוא ַאקנַאלבַאסַאק

 .םַאטשּפָא ריא רדסכ ריא טנָאמרעד ןעמ



 504) | לי מ - ט ג י װ

 ןיילַא ךיז ןופ ןפיױלטנַא טשינ שטנעמ רעד ןעק ,סיוא טזייוו סע יו
 ןגיוזעג טָאה רע ואוו לצרָאװ םעד ןופ טשינ ;םַאטשּפָא ןייז ןופ טשינ ןוא

 .ךָאנ םיא טגָאי ןעמ ,טשינ ןעק רע .ל?גיוו ןייז ןופ טשינ ןוא ןבעל

 -ירשעג-טוג ןוא תונלדתש ךיא ךרוד יז טָאה קירוצ טייצ רעגנַאל ַא טימ

 -עגּפָא רעשרעה ןוא ןַאטלוס ןקיטרָאד םוצ עיציטעּפ-סגנולידייטרַאפ רענעב

 "יא רעדיוו יז טָאה םעדכָאנ .קילגמוא ןוא ךַאמש ןופ ןדיי ךס ַא טעװעטַאר

 -סױרַא .ווירב ערעייז ףיוא טרעפטנעעג טשינ ,ןגיוושעג ןרָאי קילדנעצ ַא רעב

 ןרעפטנע וצ טשינ שירעכערברַאפ זיא סע םגה ,ןגייווש טימ ךיז טיירדעג

 -ייטשרָאפ ַא ךָאד זיא יז .ףליח ךָאנ ריד וצ טיירש רע ןעוו ןקידנעקנירט ַא
 ױזַא יו טנייה ,?שמ םעד ןזייוו ךָאד ףרַאד יז .ץעזעג ,טייקיטכערעג ןופ ןירע
 | | ?סָאד יז טוט

 ,ןגייווש ןויולב ןטימ ןעמוקּפָא ןענעק טשינ ןיוש יז טעװ לָאפ סָאד

 טעװ סָאװ .ףליח ריא ףיוא טלעטשעג ץלַא זיא לָאמ סָאד זַא ,יז טליפ סעּפע

 ןיא ןייגקירוצ יז טעוװ ױזַא יו ?עיצַאנעלעד רעד ןופ רעדילגטימ יד ןגָאז יז

 ַא ךָאד זיא סע רעצ ןוא טנלע ןופ שינעטכידעג ןפיט םעד ןיא ,סַאללעמ יד

 1 ...ןילַא ךיז ףיוא ןגָארטעגסױרַא ןיד-קסּפ רערעווש

 טָאה יז .טשינ ןעק ןוא ןסעגרַאפ ,ןסייררעביא ,לעװַא טלָאוװעג טָאה יז

 .רַאטַאנעביא לאומש ןגעק ןייש טשינ טלדנַאהעג
 ןגעק ןעוועג זיא סע .ןסעגרַאפ טנעקעג טשינ טייצ עצנַאג יד טָאה יז

 ם"במר ןופ דליב סָאד :ןעגנונָאמרעד טנַאװ רעד ףיוא ןענעז טִא .ןליוו ריא

 טָאה יז .רטע-ןביא םייח 'ר ןופ גנונעכייצ ַא ןוא ,זעפ טָאטש רעטלַא רעד ןיא

 ףרַאד סע .רעמיצ-טעברַא ריא ןיא טנַאװ רעד ףיוא ןעגנַאהעגפיוא ןוויכב ייז

 סָאד .ןבָאה טלָאװעג טשינ יז טָאה גנונַאמרעד ערעדנַא ןייק .ןענָאמרעד ריא

 .גונעג זיא סָאד ן.א ץֹלַא זיא

 -עג טָאה רע ךיא .,ןָאטעג טשינ סע טָאה לאומש .,ןטַאררַאפ טָאה יז

 ,רָאטקָאד ַא ןרָאװעג ,טרידוטש ,זירַאּפ ןיא טייצ רָאי ףלעווצ רעביא טבעל

 .ןעמוקעגקירוצ ,ןעגנַאגעגקירוצ ןוא תוחוכ עכעלשטנעמ עֶלַא רעביא ןטילעג
 | .טשינ --- יז

 יא טקוקעגמוא ךיז טָאה ,ןָאירַאמ-רַאטַאנעכיאזַאנַאמַא (הכרב) סינרעב

 ,טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה יז .לַאז ןופ ץנַאגעלע ןוא טייקכייר רעד רעב

 ריא טמַארטשעגכרוד עגר רעקיצנייא ןַא ןיא טָאה טפַאשקנעב ןופ רעטיצ ַא

 ךיז טָאה קילב ריא .ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג ןענעז טנעה יד ,בייל

 לימע ןַאמ ריא ןופ טערטרָאּפ-ליײא ןסיורג םעד רעביא טעּפעשטרַאפ רעטציא
 -עגרָאפ טָאה ,םַאר רעטעדלינַאב רערעווש ַא ןיא טערטרָאּפ רעד ,ןָאירַאמ
 םיִנּפ עטנוזעג עלופ סָאד .ןַאמ ןטיובעגטסעפ ַא ןופ רוניפ עבלַאה ַא טלעטש
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 ןטַאלג ןכיוה ַא רעביא רָאה עטמעקרַאפ יד טימ ,ןכירטש עשיגרענע טימ

 -עג ףרַאש -- ?יומ סָאר ,זָאנ ענעסיררַאפ ?סיב ַא עכעלגנעל יד ,ןרעטש

 ןגיוא עכעליורג יד רעביא ,סעסנָאװ -- פיל רעטשרעביוא רעד רעביא ,ןטינש

 ןעיולב-?קנוט םעד טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה ץלַא סָאד .ןעמערב עפיט ---

 רעד ןוא דליב םעד טָאה סָאװ ,טנורגרעטניה םעניורב-קידלָאג םעד ןיא קָאר
 .תובישח -- ןוא ץנַאגעלע ןבעגעגוצ טלַאטשעג

 ןרָאװעג זיא םינּפ ריא ,רליב םעד ןופ ןעמונעגקעװוַא ןניוא יד טָאה יז

 ,רעיורט טימ טנטָאשַאב ,טנקלָאװרַאֿפ

 ריא .שיט םייב ?לוטש רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןָאירַאמ סינרעב

 א יו ,ןטייז עדייב ןיא ןָאטעג גיוו ןטכייל ַא ךיז טָאה ,קנַאלש -- טלַאטשעג

 .טמעקרַאפ קידמערוט ןעוועג ןענעז ּפָאק ןרעביא רָאה יד .דלעפ ןיא גנַאז

 ןסַאּפ טבעוועגנכרוד ךיז ןבָאה ,רָאה עצרַאוװש יד ןופ טייקטכידעג רעד ןשיווצ

 ןַא ;רעטלע עקידנעיינפיוא יד תובישח טימ טגָאזעגנָא ןוא רָאה ענרעבליז

 -ניוו ,רעמוז --- ןייז ךיוא ןעק ,גנילירפ --- בייהנָא ןַא ןייז ןעק סָאװ רעטלע

 -ינש עקניניד טַאהעג ןיוש טָאה םינּפ ריא ןופ טיוה יד .טסברעה ןוא רעט

 טייקנייש יד ױזַא יו ןעזרעד וצ םיוק ,גיוא ןטימ ןּפַאכוצפיוא םיוק ,ךעלעט

 -- וָאנ יד ;םערַאװ ,ןיורב ,ףיט --- עריא ןגיוא יד .רעטלע וצ רעביא טייג

 -עג טָאה טלַאטשעג ריא ןופ .טציּפשרַאפ עבמָאנ יד ;ןסיררַאפ ,קידנרעטַאלפ
 .טייקבעלנעזרעּפ ַא ןופ טפַארק טימ ,עיגרענע טימ טמעטָא

 -ענסיוא --- יורפ רעד ןופ טלַאטשעג יד .ןייש ןעוועג זיא םינּפ סָאד

 ןוא טייקנסיברַאפ -- ךיז ןיא טַאהעג טָאה םינּפ סָאד ,ןייש ןוא טלדייא

 -עג טָאה יז ,טייקפייר רעכעלבייוו רעלופ רעד ןיא יורפ רעד ןופ ץייר םעד

 -ךַאפ ,רוגיפ ריא טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,דיילק עיולב-לקנוט ַא ןגָארט

 -ַארג ךיז ןבָאה לברַאןטעשזנַאמ יד ןופ .ֹודלַאה םוצ וצפיורַא זיב טלּפענק

 .רעגניפ יד וצ זיב ,ןציּפש עסייוו ןטינשענסױרַא זעיצ

 בערַאװקיטנַא ןַא ,לַאז ןופ ?קניוו ןיא לניּפש םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז
 .טײקזעיצַארג ןוא ןליטס ךיז ןיא טַאהעג ,תורוד ךס ַא טבעלעגרעביא ,?גיּפש

 םעד ןיא ,רעדער עצרַאוװש -- ןגיוא יד רעטנוא ןעזעג לגעיּפש םעניא טָאה יז

 ,רעיורט -- ןיורב ןפיט

 םעניא .ןרָאי עצנַאג טימ ןרָאװעג רעטלע יז ז"א געט עכעלטע יד ןיא

 -ציּפשרַאפ ןרָאװעג זיא עבמָאג יד ,ןשטיינק טצירקעגנייא ךיז ןבָאה ןרעטש

 -עג ןיא -- טכַאדעגסיױוא ריא ךיז טָאה -- טלַאטשעג רעצנַאג ריא ןוא רעט

 ,ןגיובעג עלעסיב ַא ןרָאוװ

 ַא יו ,ןטפול רעד ןיא גונגעװַאב ַא טכַאמעג טנַאה ןייא טימ טָאה יז

 ןטלַא ,םענעפילשענ םעניא קילב ַא טּפַאכעג ל?ָאמַא ךָאנ ,ןגיוב רעבלַאה
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 םַאר רעטצינשעג-רעּפוק רערעווש ַא ןופ ןסקַאװעגסױרַא .זיא סָאװ  ,?גיּפש

 ןרעביא קירוצ ןוא ןיה טנַאּפשעג טירט עכעלעמַאּפ טימ רעטציא טָאה יז ןוא

 | ,לַאז
 םעד ןופ טייקכייוו רעד ןיא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענעז עריא טירט יד

 ,ןצנַאלפ טימ ןטרָאג ַא -- ןגעלעג ןענעז ןרילָאק יד ואוו ,ךיּפעט ןשיסרעּפ
 | .ןברַאפ ןוא ןעמולב

 -עג םענרעצליה ןטרעטסיימעגסיוא ןיא רעגייז רעשיטָאג רעטלַא רעד

 רעד ,ּפעלק ףניפ ןנָאלשעגסױא ןעגנַאלק-ןקָאלג ענעלַאטעמ טימ טָאה לעטש

 ,ךעטבעלעג ,הללי רעקידנגיוו ַא ןיא ןסָאגעצ ךיז טָאה ןעגנַאלק יד ןופ ָאכע
 י ריר .זייב ןוא סטוג רַאפ הרושב ,רעמָאיעג

 -ןיײרַא ליטש זיא ,ּפָאק ןפיוא ?קיּפישט ןסייוו .ַא ןיא ,זיוה ןופ טסניד יד

 יָאודַא רעד ןדלָאמעג קידצרא-ךרד טָאה יז .ריט רעקיטייז ַא ךרוד ןעמוקעג
 -יֿפַאטנעירָא ןיא ייז ןופ ייווצ --- רענעמ יירד ןופ עיצַאנעלעד ַא זַא ,ןיטַאק

 | | ,רָאדירָאק ןיא טרָאוו --- גנודיילק רעש

: 

 -רעדנַאנופ ךיז ןבָאה ןריט ענרעצליה עכעלניורבדקיצנַאלג ,עטיירב יד
 .טקורעג

 -ילֲאק םעד ןיא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענעז סָאװ ,טירט עכעלעמַאּפ טימ
 .רענעמ יירד ןעגנַאגעגניירַא ןענעז ,ךיּפעט ןפיט ,ןקיר

 ,םינּפ ןטריזַאר-טַאלג ַא טימ ,טדיילקעג שיאעּפָאריײא ןעוועג זיא רענייא

 .םינּפ ןופ טקוקעגסױרַא קיאורמוא ןבָאה ,ןגיוא עצרַאוװש ,עקירעיורט ,עליטש

 -ַאק ןיא לַאנובירט ןשידיי ןופ רעייטשרָאֿפ ַא ,הפנכ םחנמ ןעוועג זיא סָאד

 ןופ רעטייווצ רעד ;עיצַאנעלעד רעד ןופ רעכערּפשריפ רעד ןוא ַאקנַאלבַאס

 ןעיורג ןופ עיַאבַא עקידנרעטַאלפ-טיירב ,עגנַאל ַא ןגָארטעג טָאה ,יירה יד
 טימ טרעקַאעצ ןעוועג זיא םינּפ ןייז .ןעמיוז עטקיטשעג-דייז טימ ,טנַאוװעג

 טקוקעגסױרַא ןופרעד ןבָאה סע .םיוב ַא ןופ ערָאק קיטש ַא יװ ,ןשטיינק

 טכיועג ןייז ךיוא .ייז רעביא ןעמערב עטכידעג טימ ,ןגיוא עגנוי עצרַאוװש
 קידנור ץרַאװש ַא ןגָארטעג רע טָאה ּפָאק ןפיוא .טריזאר-טַאלג ןעוועג זיא

 סיפ יד ףיוא .רָאה עכעליורג-רעבליז ןליונק רעביא ןגעלעג זיא סָאװ ,לטיה

 דועסמ ןעוועג זיא סָאד .ןלַאדנַאס עטּפעטשענ ןיא ןקָאז ןגָארטעג רע טָאה

 רעד .יפאס ?טעטש ןֹופ רחוס-ןענידרַאס ןוא רעשיפ רענעעזעגנָא רעד ,הנידמ

 -ָארטעגּפָא רעצרַאווש ַא ןיא טליהעג ןעוועג זיא עיצַאגעלעד רעד ןופ רעטירד
 סיפ יד ,?טיה ץרַאװש ַא -- ּפָאק ןפיוא .טנַאװעג ןקיליב ןופ עיַאבַא רענעג
 קידנשטיינק-טרעקַאעצ ןייז ,ןלַאדנַאס עטצונעגּפָא ןיא טקעטשעג ןבָאה ענייז
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 -ליז ַא ןיא טמַארעגנייא ןעוועג זיא ,טײקטַאמ רעבלעג-קידלָאג ַא ןופ םינּפ

 טימ עטּפַאזעגנָא ,עדימ ןעוועג ןענעז ןגיוא ענייז ,דרָאב רעצרַאוװש רעב

 ןופ רחוס-םימשב רעד ,רעיימנעב ןועמש ןעוועג זיא סָאד .ןייוועג ןוא רעיורט

 0 .זַארַאגַאמ לטעטש

 ןוא טכייל טָאה יז .ןעגנַאגעגנגעקטנַא ייז זיא סינרעב ןיטַאקָאגדַא .יד

 ןיא ,םינּפ ןטרעטלעעג םענייש ריא ףיוא ,ּפָאל ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא זעיצַארג

 רעטכייל ַא טָאה ,ןעלקניוו-ליומ יד ןופ טײקטרַאצ רעד ןיא ,ןגיוא עניורב יד

 | | .טליּפשעצ ךיז לכיימש

 ןבילבעג ןוא ריא וצ טירט עכעלטע טכַאמעג ןבָאה רענעמ יירד יד

 ןלעמעג עשילַאטנעירָא עמַאג ַא ןופ חטש ַא טלײטעגּפָא ייז טָאה םע .ןייטש

 -עט ןפיוא ןלעמעג יד .ןייטש ןבילבעג ןיא סינרעב-הכרב ךיוא .ךיּפעט ןפיוא

 טָאה יז .ןגיוא סנעמעלַא רַאפ טיישרַאפ ,שירעפיטש ,ןפָא ןגעלעג ןענעז ךיּפ

 סע סָאװ ןושל סָאד ,ןושל שיבַארַא-שירעברעב ףיוא עיצַאגעלעד יד טסירגַאב

 .ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ַאללעמ רעד ןיא ,יּפַאס ןיא ,זַארַאגַאמ ןיא עֶלַא ןדייר

 .יעניימ רעדירב ,זיוה ןיימ ןיא טסירגַאב טייז --

 -רעביא ,ןטלַאטשעג ריפ עֶלַא ןופ ןָאטעג עייוו ַא טָאה טייקשימייה ַא

 םעד ןופ גנַאלקעג םעד טימ םענייאניא ,?קניוו וצ ?קניוו ןופ ךיז ןגָארטעג

 | .ןושל ןטייוו ,ןדמערפ

 .גנוסירגַאב ענעגייא ריא טקַאהעגּפָא ןייֿלַא לענש טָאה ןיטַאלָאװדַא יד

 -- ?עניימ רעדירב, ,טגָאזעג טָאה יז .טימעג ריא טרעדורעצ טָאה קערש ַא

 ןפרָאװעג ןרָאװעג רעדיוו זיא קירב יד --- ,חומ ןיא טרעמַאהעג ריא סע טָאה

 .ייז ןוא ריא ןשיווצ

 ןטַאלג ַא ןיא טגָאזעג ןוא סיורָאפ טירט ַא טכַאמעג טָאה הפנכ םחנמ

 .  :שיזיוצנַארפ

 רעזדנוא ןופ זיוה ןופ לעווש יד ןטערטַאב וצ ךעלקילג ךיז ןצעש רימ ---

 "דנוא רעבכיא טגיל טנַאה ערעטצניפ ַא ,ןיטַאקָאװדַא עטמירַאב יד ,רעטסעווש

 סָאװ יד ןופ ,סַאללעמ יד ןיא ןדיי יד ןופ סנבעל יד רעביא ,סנבעל ערעז

 ןענערב .ּףָאש ערעייז קיאור טרָאד ןרעטיפ ,ןלייה ןוא גרעב ןיא ןעניואוו

 ירַאפ ןייק טשינ ןעּפעשט ןוא רעבליז ,רעּפוק ןדימש ,רעכיּפעט ןבעוו ,?גיצ

 םָאװ ,ןדיי יד רעביא טנַאה ערעטצניפ ַא טגיל ךיוא .שריה ןטעשזדנַאלב

 ןציז גנַאל ןרָאי רעטרעדנוה .גרעב-סַאלטַא יד סנסופוצ רעביטש ערעייז ןבָאה

 ,טסואווַאב סָאד זיא ןעמעלַא ,סטכעלש ןייק טשינ םענייק ןעוט ןוא טרָאד ייז

 ןבָאה סָאװ ,ערעודנוא רעדירב יד ךיוא ןוא -- טוג רעייז סע טסייוו ריא

 ,םי ןופ ןגערב יד ייב ןוא ַארַאהַאס רעד ןופ ןדנַאר יד ייב ןטלעצעג ערעייז
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 -עייז טימ טלעטשעננייא ןענעז רעפרעד ןוא טעטש ןיא ןעניואוו סָאװ יד ןוא
 .,ּפעל ערעייז רעביא םערוטש ַא טגנערב עלעטניוו סעדעי .סנבעל ער

 ,ּפָאק םעד ןגױבעגּפָארַא טָאה ןיטַאקָאװדַא יד -- .טרעהעג בָאה ךיא ---
 יא םעֶד ,םינּפ ריא ןופ טייקטיור יד ןוא טײקסַאלב יד ןעז טשינ לָאז ןעמ
 טנעיילעג בָאה ךיא -- .טייקשימייח ,גנונָאמרעד וצ רעיורט- ןופ .גנַאגרעב
 .ןעמוקעגנָא ךימ ןענעז תועידי ךס ַא .ווירב רעייא

 -נָא יז טָאה טנַאה רעד טימ .שיט םוצ טירט עכעלטע טכַאמעג טָאה יז
 .ןפוטש עטעבעג-רעדעל ףיוא ךיז ןצעז וצ רענעמ יירד יד ןזיוועג

 !שימייח ךיז טכַאמ ,ךייא טצעז ---

 ףיוא טצעזענסיוא תובישח ןוא טקעּפסער טימ ךיז ןבָאה ןדיי יירד יד
 -חר רעד רעביא טקוקעגמורַא ךיז ןקילב עקידנעש דנַאלב טימ ןוא ןלוטש יד
 -עג סעגר עקידנעייגסיוא ןיא ןענעז ערעייז ןקילב יד .לַאז ןופ טייקידתוב
 ןפיוא שוברַאט ןסייוו םעד טימ ם"במר ןופ רעדליב יד רעביא ןעגנעה ןבילב
 ,רטע-ןביא --- םייחה-רוא ןופ ןוא ,ּפָאק

 טָאה ריט רעד ןיא .ךיילב ןעוועג יא םינּפ ריא .טצעזעגוצ ךיז טָאה יז |
 טָאה סינרעב .ּפָאל ןפיוא ?קיּפישט | ןקידנעקנַאלב ןטימ טסניד יד ןזיווַאב ךיז
 ;ןפורעגסיוא

 | !ןסייברַאפ ,טכורפ ,ייט ןיירַא גנערב ,ַאגרַאמ ---
 ןָאטעג סיר ַא קידלודעגמוא ךיז טָאה ,רעכערּפשריפ רעד ,הפנכ םחנמ

 ;לַאז ןרעביא טגניוועצ ךיז טָאה לוק ןייז .סעזעג ןייז ןופ
 טָאה ריא סָאװ ,םעד ןופ ןוא תונלדתש רעד ןופ טסואווַאב זיא זדנוא --

 וצ ןנָאלשרעד לָאמַא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ ,ןדיי רעטרעדנוה רַאפ ןָאטעג
 ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ,עטפדורעג ,עכעלקילגמוא ,ָאקָארַאמ ןופ ןגערב יד
 -עג ,זירַאּפ ןופ ,ןענַאד ןופ טָאה ,ןיטַאקָאװדַא עלעדייא ,ריא ,המחלמ רעד
 קיגָאל טימ ןעוועג ןבירשעג ,ןַאטלוס םוצ טעבעג ַא טימ עיציטעּפ ַא טקיש
 ריא .ןבירשעג ריא טָאה תוררש ןוא טייל-חכולמ ערעדנַא וצ ןוא ,קיטע ןוא
 םגה ,ןדיי עטנָאלּפעג יד רַאפ דסח ,םימחר ןטעבעג ןוא ןעגנַאגעג ןיילַא טנייז
 ריא .גנאגרעטנוא --- זירַאּפ ןיא ןדיי עלַא יו ױזַא ,טָארדעג טָאה ןייֵלַא ךייא
 ,ןטכענ ןופ ןעמָאנ רעייא טימ ץלָאטש רעכיז טנעז ריא לייוו ,ןָאטעג סע טָאה
 ,רערעל ןכעלרעדנואוו ַא טַאהעג טָאה ריא .םייה רעד ןופ שינעכעדעג יד
 ,טנעיילעג ןרָאװעג זיא טפירש רעייא + .רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד םעד
 -ידייטרַאפ רעצלַאטש ַא ןופ טעבעג רעייא ןוא דייר עקיטכירפיוא ערעייא
 ,ןעמונרַאפ טייל עסיורג ןוא תוררש יד ןבָאה ,טכער ןכעלשטנעמ ןופ ןירעק
 ...ןדיי םיטילּפ יד ןופ םירוסי יד ןרָאװעג טרעדנילעג ןענעז סע ןוא

 םינּפ ריא ףיוא טייקכיילב יד .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא רעדיוו טָאה יז
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 ןופ קילג ןוא גנוביוהרעד ,ןוחצנ ןופ דיירפ --- ןגיוא יד ןיא ,רעפרַאש ---

 :ןָאטעג עשטּפעש ַא טָאה יז .גנוכיירגרעד

 .ןפָאלענּפָא טייצ רענעי ןופ ןיוש ןענעז ןרָאי --

 ירעכעה ןרָאװעג זיא לוק סהפנכ םחנמ

 ,ָאקָארַאמ ןיא תוליהק יד ןופ ןרָאװעג טקישעג רימ ןענעז רעטציא ---

 ,רעיימנעב ןועמש ,יפַאס ןופ הליהק רעד ןופ ,הנידמ דועסמ .םיחילש יו

 רעד ןופ ,הפנכ םחנמ ,טייקרעדנימ ןיימ ןוא ,זַארַאגַאמ ןופ הליהק רעד ןופ

 .ַאקנַאלבַאסַאל ןיא הליהק רעשידיי רעסיורג

 ,רעניימ טניירפ ,טנַאקַאב ךיז טכַאד רימ ןענעז ןעמענ יד --

 קידכעלייק ןייז ןָאטעג קור ַא ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה הנידמ דועסמ

 ;טלכיימשעצ ךיז טָאה םינּפ טרעקַאעצ ןייז .ּפָאק ןפיוא ?טיה

 ,יפַאס ןופ רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד םעד טוג רעייז ןעק ךיא ---|

 יּמִא ןבעל ןייז טָאה רָאטקָאד רעד .עטנירַאה ןיימ ,ןַאמ םענעזעוועג רעייא

 רעביטש עמערָא עגנע ןיא .ענעסױטשרַאפ ןוא עקנַארק ײלרעלַא רַאפ ןבעגעג

 ייס ,ןעמעלַא רַאפ ,טסַאג רעטפָא ןַא טנייה ךָאנ רע ןיא ַאללעמ רעד ןופ

 יװ גנַאל ױזַא ,טייקסטוג ןוא גנולייה ןנָארטענ רע טָאה ,רעבַארַא ייס ןוא דיי

 טימ ןגָאלשעג ןיא רע ןעוו ,טנייה וליפַא ןוא ,טנירעג םיא ןבָאה ןגיוא יד

 .טייקדנילב

 -מוא ןַא טימ טילגעצ ךיז ןבָאה ןיטַאקָאװדַא רעד ןופ ןגיוא עניורב יד

 | :רעייפ ןכעלמייה

 טבַאד ?טייקדנילב ,טנלע ?טייקסטוג ןייז רַאפ רכש רעד סָאד זיא --

 !גיוא ןייא ףיוא טעז רע ,ךיז

 .טשינ ךיז טגָאלקַאב רע .ןשָאלענסיױא זיא גיוא ענייא סָאד ךיוא ---

 .טרָא ןופ ןָאטעג בייה ַא קיטסַאה ךיז טָאה רעיימנעב ןועמש רעטלַא רעד
 ןָאטעג גָאלש ַא ךיז טָאה ,רענעטדודלַאה עטרַאה טימ ,סניד ַא -- לוק ןייז

 ןעמונעג טָאה רע .?טיײלפ-ךוטסַאּפ ַא ןופ ןעמוקעג טלָאװ סע יו ,סיוארָאפ

 :ןוש5 שירעברעב ןיא לענש ןדייר

 ןייד ...רעייא .זַארַאנַאמ ןיא ?דיימ גנוי ַא יוװ ךָאנ ךייא קנעדעג ךיא ---

 טרעדנַאװעג בָאה ךיא ןעוו ,םימשב טפיוקעג רימ ייב טָאה ,הקבר ,עמַאמ

 טפיוקעג יז טָאה ןלייא ןוא ,רעדיילק ענייד רַאפ ןעמופרַאּפ ,זַארַאנַאמ ךרוד

 -עי ,דניזעג-זיוה ןרַאפ רעצכעטיירק ןוא ,בייל ןייד ןופ רעדילנ יד ןבלַאז וצ

 יד רַאפ עמַאמ יד טָאה ,ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא בָאה ךיא ןעוו לָאמ סעד

 .תורוחס יִד ןופ סעּפע רימ ייב טפיוקעג תוטורּפ עטצעל

 ,םינּפ ריא רעביא טליּפשעג ךיז טָאה טייקטיור עטכייל ַא
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 רייר סרחוס-םימשב םעד .טמעטָאענּפָא רעטכייל ןבָאה ןדיי יירד יד

 .גנומיטש רענעגיױצעגנָא רעד ןיא רענעט ערעטייה טכַארבעגניײרַא ןבָאה

 .יז טָאה --- ,עניימ רעדירב ,ךייא רַאפ ןָאט טשינרָאג רעבָא ןעק ךיא --
 ,רייר עריא ןיא ןגעלעג זיא טייקדימ ַא .שיזיוצנַארפ ןיא ךעלעמַאּפ טהערעג

 ןרָאי קילדנעצ ייווצ רעביא ןופ ךלהמ ַא ,ךייא ןופ טרעטייוורעד ןיב ךיא --

 -יומ ענעלָאטש .םייה-טרובעג ןיימ ןופ ,טרָאד ןופ ,ךייא ןופ ּפָא ךימ טלייט

 טרעטייוורעד זיולב טשינ .ןטרָאד ןוא ָאד ןשיווצ ןעייטש למיה םוצ זיב ןרע

 זיא סע סָאװ ,רעפיט ַאזַא םוחת ַא ךיוא רָאנ ,ןרָאי ןוא טייצ ךייא ןופ ךימ
 ןוא ןײגרעבירַא ןענעק וליפַא לָאז ךיא ןעוו ,ןייגוצרעבירַא ךעלגעמ טשינ רימ
 .ןָאט וצ סָאד ןביירט ךימ לָאז ןליוו רעד

 טָאה -- ,סינרעב יורפ עלעדייא ,עפרַאשדוצ ןענעז דייר ערעייא --

 ןליפַא --- ,רעײטשרָאפ ַא ,שאר ַא ןופ תובישח רעד טימ טהערעג הפנכ םחנמ

 ןופ טייקטיירג-ףליה יד ןוא ןליוו םעד ןשעלסיוא טשינ ןעק ןרָאי ןופ ךלהמ ַא

 .ייברעד זיא ץרַאה סָאד ביוא ,ןשטנעמ ַא

 -עלטע טכַאמענ טָאה רע .ןָאטעג גיוו ַא ךיז טָאה טלַאטשעג עכיוה ןייז

 ,םיא ןשיווצ ןיילק רָאנ ןרָאוװעג זיא ךיּפעט ןפיוא עמַאג-ןרילָאק יד .טירט עכ

 עכיירגלָאפרעד יד ןוא ַאקנַאלבַאסַאק ןיא ַאללעמ רעד ןופ דימשדלָאג םעד
 פוק ןייז .ןטרָאד ןופ ךיוא זיא סָאװ ,ןָאירַאמ סינרעב ,ןיטַאקָאװדַא רעזירַאּפ
 :טרעטיצעגרעטנוא טָאה

 ןיא בושי ןשידיי םעד ןופ ןרעדנוזוצּפָא ךיז טכער דעייא ןעוועג זיא סע --

 טשינ טיונ רענייק .ןָאט סָאד ןעק דיי רעדעי ןוא שטנעמ רעדעי .ָאקָארַאמ
 -ַאלשרעד ,עמערָא ןשיווצ ,ןרעױמ-ָאטעג ןיא טשטעווקעגנייא ןייז וצ םענייק

 -עג טָאה ,ַאללעמ רעד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ רעדעי .ןשטנעמ ענעג
 -עג ןוא ןטלָאגעג רָאנ םיא טלָאװ סע ןעוו -- טלעוו רעסיורג רעד ןיא טנעק

 -כייר ןכיירגרעד --- טפַארקביירט ןוא טנַאלַאט ,ןליוו גונעג טלמַאזעגנָא טָאה

 ןײגקעװַא ,זדנוא ןופ ןײגקעװַא ןצנַאגניא טנעקעג טָאה רעדָא ,םור ,דובכ ,םוט

 פוק ןייז --- ,ןגערפ ךייא ?יוו ךיא רָאנ ,ןשעלרַאפ קיבייא ףיוא רכֹז םעד ןוא
 --ַאקָאװדַא ןַא טנעז ריא -- ,גנַאלק ןוא טפַארק טימ ןסָאגעגנָא ןרָאװעג זיא
 .רענייא ךיז טמענ טכעד ַא רַאפ סָאװ ,ץעזעג ןוא טייקיטכערעג ןופ ןיט
 ןופ ץוביק ַא טימ ,ררע רעד טימ ןסקַאוװעגפיונעצ עצנַאנ תורוד זיא סָאװ
 טדנעלברַאפ םטרעוו רע ?ייוו ,ךיז ןסיירוצקעװַא ,ןשטנעמ ערעדנַא רעטנזיוט
 ,דלֶאנ טייזרַאפ ןיא סע ואוו טרָאד ?שרעדנַא ץעגרע ,םוטכייר ,טכַאמ ןופ
 -עגּפָא ,ןפױלטנַא ,תונדחּפ -- סע טסייה סָאװ ,ָאי ביוא ?גנוביוהרעד ,דובכ
 א טעװ ...!המשנ רענעגייא רעד רַאפ ,?לכ ןרַאמ ,ךיז רַאפ תוירחא עטּפמעט
 : ?םיוב ַא ןופ ןסיײרּפָארַא ךיז ןיילַא גייווצ רעטנוזעג
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 ?הפנכ עיסעמ ,ךימ סע טניימ ריא ---

 ןואלראפ טָאה ריא ..ןיטַאקָאװדַא עלעדייא ,ןָאטעג סָאד טָאה ריא ---

 יוא ןעגנערבוצסיורַא סָאד ארומ בָאה ךיא ...רעייא ,ןַאמ רעייא ,םייה רעייא

 טימ ךייא טרניברַאפ סָאװ ,טייק ענעדלָאג יד ,קלָאפ רעייא --- גנוצ ןיימ

 ןעגנַאגעג עקַאט טנעז ריא ..טכַאמ ,טייקסי ורג וצ קעװַא טנעז ריא .זדנוא

 ייז טרָאט ריא רעבָא טלמַאזעגנָא ייז טָאה ריא .ןסיוו טימ תורצוא ןעלמַאזנָא

 !טשינ טרָאט ריא .ךיז רַאפ זיולב ןטלַאהַאב טשינ

 -ערפיוא ןופ ,ןָאטזדלַאה וצ לַאטעמ ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא לוק ןייז

 ייירשעגיייוו --- וצ גנַאזעג ןופ ,ּפירכ-?דיפ ַא וצ גווג

 "רַאפ םעד ףיוא קידנזייװנָא ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה רע

 | .לַאז םעניא םענ

 ךרוד המכח ,ןסיוו ןברָאװרעד ךיז טָאה ריא .טכער ערעייא ןענעז סע ---

 טשינ ןוא טכיירגרעד טשינ ַאללעמ רעד ןיא סע טלָאװ ריא .טעברַא רערעווש

 יד ,רימ רעבָא .רעהַא ָאד טריפעג ךייא טָאה ?רוג רעייא .ןוייוװַאב טנעקעג

 ,עשירירוי ןייק טשינ רשפא ,טכער ַא ךיוא ןבָאה תוליהק עשידיי ענעפרָאװעצ

 יירשעג םעד טימ ןליוו רימ ןוא .רימ ןבָאה סָאד העיבת עשילַארָאמ ַא רעבָא

 ,ןייועג סיורג םימ ןטעב ךייא ,ודלַאה ןפיוא ףלח רעד ,תושפנ-תונכס ןופ

 .ןפלעה זדנוא ןעמוק טלָאז ריא

 ...עניימ רעדירב ,טשינ ןעק ךיא --

 שנעז ,קירוצ רָאי עכעלטע טימ ,םיטילּפ יד ןפלָאהעג טָאה ריא ןעוו ----

 ױזַא רשפא ןעוועג טשינ ,זדנוא ןופ טדמערפעגּפָא ױזַא ןעוועג טשינ ךָאנ ריא

 ַא זיולב ןעוועג ךיוא סע זיא רשפא .טכַאמ ןוא םוטכייר ןופ טדנעלברַאפ

 | ?ןייב רענעפרָאװעניצ

 רעד .טגנערטשעגנָא ,קידנקירד ,רעווש ןרָאװעג זיא לאז ןיא טפול יד

 :ןעגניזסיוא ןעמונעג לוק ןיד ןייז טימ רעדיוו טָאה רעיימנעב ןועמש רעטלַא

 סע זיא ןייטש ַא ףיוא .ןטרָאד רימ ןענעז ןטייצ סכלמה דוד ןופ --

 ,היורצ ןב באוי טָאה ,ָאקָארַאמ ןופ טרָא םעד ָאד זיב, :תורודל ןבירשרַאפ

 ןוא םיתשילּפ ענעגנַאפעג ענייז טגָאיעג ךלמה דוד ןופ לַאשרַאמ-דלעפ רעֶד

 -עזדנוא ךיוא ןבָאה סרעטסיימ-יוב סכלמה המלש ."ןעמוקענטימ ןענעז ןדיי

 םוצ ,יירשעג רעזדנוא טימ ןסיירעצ רימ ןלעוו ןעלמיה יד .טיובעג ןליש ער

 זיא .טעבעג ןוא ןייוועג רעזדנוא טימ ןעמוקוצ רימ ןלעװ תונמחר ןופ רעיוט

 רעכערּפשריפ ַא ןייז זדנוא רַאפ ןעק סָאװ ,רוביצ-חילש ַא ָאד זיא סע ביוא

 -עגּפָא ןציז רע לָאז סָאװרַאפ ,רשוי-ץילמ ַא ,וצ טשינ זדנוא טזָאל ןעמ ואוו

 ּפעק ערעזדנוא טסייר טניווםערוטש רעד ןעוו ,ץַאלַאּפ ןייז ןיא טרעדנוז

 . | | ?ּפָארַא
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 ?ףליה טימ ךייא וצ ןעמוק רעטציא ךיא ןעק ױזַא יו ?ךיא סָאװרַאפ --

 :לַאז ןרעביא ןָאטעג דיינש ַא לוק סהפנכ םחנמ רעדיוװ טָאה

 ךיז טעוװ ןעמ .ןיטַאקָאװדַא עבושח ,סולפנייא ןוא טכַאמ טָאה ריא ---

 רעד ןיא ןעניפעג טשינ ןענעק רימ .ןייז טרָאד טזומ ריא .ןרעהוצ ךייא וצ

 -יהק יד .העש רעקיטציא רעד ןיא רוביצ-חילש ןרעסעב ןייק טלעוו רעצנַאג

 טימ טּפַאזעגנָא ,טלַא ןרָאי רעטרעדנוה ןענעז סָאװ ,זַארַאגַאמ ,יפַאס ןופ תול

 ןרָאװועג בורח ןענעז םיורגלימ ַא ןיא רענרעק יוװ ,ןדיירפ ןוא ןדייל עשידיי

 ןוא טעוועשובעג ןטכענ טשרע טָאה טנאה עזייב יד .ןגיוא ערעזדנוא רַאפ

 -יהק ענעי ןופ רעייטשרָאפ יד ןענעז טָא .רעגנוה ,רעייפ ,טיוט טיײרּפשרַאפ

 | !ָאד ייז ןציז ןגיוא ערעייא רַאפ .תול

 ?רימ ךָאנ ןוא טנייה ריִמ וצ טקישעג דָארג ךייא טָאה רעוו --

 ןסינרעב ןופ טייז רעד ןיא ּפָאק ןייז טקערטשעגסיוא טָאה הנידמ דועסמ

 :ןעוועג ללּפתמ טלָאװ רע יו טדערעג ןוא

 טשינ זדנוא ןעק רע .יפַאס ןופ רָאטקָאד רעד ,רַאטַאנעביא לאומש ---

 טונימ ערעי ,תוירזכא ןוא ?יורג ןופ טרָאד העש יד זיא רעטציא .ןפלעה ליפ

 -נואוורַאפ .תוחוכ יד רעביא טעברַא רע .תונמחר ןייק טשינ ןוא ןיד --- זיא

 טלייהעג לָאמעלַא טָאה רע .ןעמָארגָאּפ ןוא ןגעלשעג יד ךָאנ ָאד ןענעז עטעד

 ,תוירזכא ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,רעטציא .,ןדיי ןוא רעבַארַא

 זדנוא טָאה רע .ללכ רעטלַא ןַא ךָאד זיא סע .טניושעג טשינ םיא ייז ןבָאה

 ...נעביא הכרכ ,ןיטַאקָאװדַא רעזירַאּפ רעד ךָאנ ןקיש וצ טהצעעג

 :טדערעגסױרַא לענש .ןָאטעג ?ּפַאצ ַא ךיז טָאה יז

 קירב ַא טגיל ןדייב !דנוא ןשיווצ !ןַאמ ןיימ רעמ טשינ זיא לאומש ---

 .גנוסעגרַאפ יד ,טייקיבייא ןַא ,עצנַאג ַא טלעוו ַא ,ןפרָאװרַאפ

 ןיא לָאמעלַא ךייא טנַאמרעד רע .ךייא טימ ןענעז ןעקנַאדעג ענייז ---

 .ןטוג םוצ רָאנ ןוא טנלע ןייז

 .רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיח טנַאּפשעג רעטציא טָאה ןיטַאקָאװדַא יד

 טייג סָאװ ,ל?גנַארעג רערעטיב רעד טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה טכיזעג ריא היוא

 .ןירעגיט ענעגנַאפעג ַא יו ןעזעגסיוא טָאה יז .בייל ריא ןיא ןָא

 ןוא ןַאמ ַא בָאה ךיא ,ןטרָאד ןעמוקוצקירוצ רעווש רימ זיא סע --

 .ןטכילפ

 ;ריא וצ טקערטשעג ךיז ןבָאה ןדיי יירד יד ןופ רעזדלעה יד

 .ןיילַא ןענעז רימ .טזומ וד --

 -עג רעטציא זיא םינּפ ריא .ייז וצ ןָאטעג רעק ַא קיטסַאה ךיז טָאה יז

 :ןָאטעג רעקַאלפ ַא טָאה סריא ליומ עניילפ סָאד .טיור רעטנוצ ןעוו
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 .ךייא טימ ןענעז טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ ןדיי יד ?ןיילַא סָאװרַאפ ---

 | .ןענעקײלּפָא טשינ סע טנעק ריא

 .זדנוא טימ זיא טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןדיי ןופ יירשעג סָאד זיולב --

 ןופ ףרַאש רעד ןעוו ןוא טנלע ,טיונ רעזדנוא ןיא ןייֵלַא ןענעז רעבָא רימ

 | ..רעזדלעה ערעזדנוא רעביא טגיל ףלח

 !ךייא טימ טשינ רעבָא ןיב ךיא --

 רעיורט רעד -- .טגָאזעג רעיימנעב ןועמש טָאה -- !ָאי טנעז ריא --

 סָאד טסיירעצ רעיורט רעשידיי יַא .ןענעקײלּפָא טשינ סָאד ןעק ןניוא יד ןיא

 | .ץרַאד

 .תורצ עסיורג ןייֵלַא בָאה ךיא .גָאטייוװ רעכעלנעזרעּפ ןיימ זיא סָאד ---

 סנעמעלַא רַאפ ןפָא טגיל םוטכייר ןופ ץנַאלג רעד ןוא ןעזעגנָא ןיב ךיא םגה

 .ןניוא

 ןטצינשעג ַא ףיוא ךעלכיק ,ןטכורפ ,ייט טכַארבעגניײרַא טָאה טסניד יד

 ענעסירעגכרוד ,ןלַארטשךןוז יד .לַאֹז ןטימ ןיא טלעטשעגקעװַא ןוא עלעשיט

 ןפיוא רעמייב יד .ךיּפעט ןרעביא ןשעל ןעמונעג ךיז ןבָאה ,ןענידרַאג יד ךריד
 יד ךרוד .טניוו ןקידרעמוזטעּפש םעד ןופ טשיורעג רעטציא ןבָאה רַאװלוב

 -ויִצ ,קינָאה ,ןעלדנַאמ ןופ תוחיר יד טצײלפעגניירַא ןבָאה רעטצנעפ ענעפַא

 ךיז טָאה סָאוװ ,םופרַאּפ םענייפ םעד טימ טשימעגסיוא ךיז ןוא לּפע עקיט
 : ,רעדיילק עריא ןופ ןגָארטעג

 ,טנָאזעג יז טָאה -- ,דבכמ ךיז טייז ---

 -רעוו יד טלייצעג הפנכ םחנמ טָאה -- ,רעפטנע ןַא ןסיוו ןליוו רימ ---

 .רָאפ זדנוא טימ טזומ ריא .ןביילב טשינ רעגנעל ןענעק רימ --- ,רעט

 .ַאקנַאלבַאסַאק ןייק ןַאלּפָארע ןַא ּפֶא טילפ ןגרָאמ
 סע --- .קירעזייה ןעוועג רעטציא זיא ?לוק ריא -- .טשינ ןעק ךיא ---

 ךיא ,לָאמַא ןעוועג בירקמ ךיז גונעג ןיוש בָאה ךיא .ןברק רעסיורגדוצ ַא זיא

 רַאפ טסייה ,ןטרָאד ןייגקירוצ .יורפ עכַאװש ַא ןיב ךיא .רעמ טשינ ליוװ

 זיא טלעוו ןיימ .רימ ףיוא טרַאװ רַאטַאנעביא לאומש  .גנַאגרעטנוא רימ
 .סיוא ,טלשירקעצ ,טלקערבעצ ,בורח זיא טלעוו עטלַא ןיימ .ערעדנַא ןַא רעבָא

 .עיינ ַא ,טלעוו רענעלַאפעצ ַא ןופ תוברוח יד ףיוא ןעיוב ןשטנעמ -- =

 ןעגנערב ,ןפלעה ,ןעימַאב ךיז לָאז סָאוװ ,רעכערּפשריפ ַא טרָאד ןפרַאד ןדיי

 / .ןעמענרַאפ ןעמ טעװ לוק רעייא ,םעד רַאפ טוג טנעז ריא רָאנ .טסיירמ
 ןבָאה טנעה עריא ..,ןריּפַאּפ סיוטש םעד שיט ןופ ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה יז

 עריא .טמַאלפעג ריא טָאה םינּפ סָאד .סנניוב יד טרעמַאלקעג טפַאהפמַארק
 .טעבעג ןוא סעכ טימ טקוקעג ןבָאה ןניוא

 יז טָאה --- ,ןשטנעמ ַא ןקידיײטרַאפ ךיא ףרַאד םורַא געט יירד ןיא ---
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 .לייטרוא-טיוט ַא טרַאוװרעד סע ןעמעוו --- ,שיזיוצנַארפ ןיא קיטסַאה טדערעג

 םעד ןופ ןבעל סָאד ּפִא טגנעה רימ ןיא .גנוקידיײטרַאפ יד ןטיירגוצ זומ ךיא

 !ןרעוװו טּפשמענג ףרַאד סָאוו

 סלָאװ רע יוװ ,ּפָאק ןייז רעביא טנעה יד ןביוהעגפיוא טָאה הפנכ םחנמ = |

 ַא וצ יו טשינ ,ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה לוק ןייז .הליפת ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ

 ;לעפַאב ַא יוװ רָאנ ,טעבעג

 ןיא שטנעמ ןייא ןקידייטרַאפ טפרַאד ריא ,ןָאירַאמ סינרעב םַאדַאמ --

 טגיל ןדנוא ףיוא ןוא ,טּפשמ רערעווש ַא טָארד סע ןעמעוו ,טכירעג ןניה ַא

 -ילדנעצ ףיוא טיײקברַאה רעצנַאג רעד טימ ןיד-קסּפ ןטימ טּפשמ רעד ןיוש

 !טריפעגסיוא ןרָאװעג ןטכענרעייא ,ןטכענ טשרע זיא ןדיי רעק

 ךיז טָאה יז .טנעה יד ןופ ןלַאפעגסױרַא ריא זיא ןריּפַאּפ סיוטש רעד

 -עה ןעוועג זיא לוק ריא ,לוטש רעד ףיוא טצעזעגוצ עטּפעשרעד ַא ,עדימ ַא

 ,קיבעגכָאנ ,ןכָארבעג ,קידנש

 לעוװ ךיא -- ,ליטש טגָאזעג יז טָאה -- ,טגיזַאב ךימ טָאה ריא --

 .רעפטנע ןַא ןבעג ןנרָאמ ךייא

 !ןיטַאקָאװדַא עלעדייא ,רעייט זיא העש עדעי ---

 ןבעג ןוא ןצישַאב טָאג זרנוא לָאז .ךייא טימ ןרָאפ ?לעוװ ךיא ...ךיא ---

 לָאז ךיא ,תוחוכ ןבעג רע לאז רימ ןוא ,טייל עסיורג יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןח

 | .ןפלעה ןענעק ךייא

 ּפעק יד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה ייז .טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה ןדיי יירד יד

 טרעוו סָאװ ,ןברק ןסיורג םעד רַאפ קנַאד רעייז קידנקירהסיוא ,דרע רעד וצ

 .ןבעגעג ייז

 ןופ טייקפיט רעכייוו רעד ןיא ןעגנַאנעג ןריולרַאפ ןענעז טירט ערעייז

 .גנַאגסױרַא ןופ ריט רעד וצ זיב ,ךיּפעט ןלופרילאק

 ךיט יד טנפעעג ייז רַאפ טָאה ּפָאק ןפיוא קיּפישט ןסייוו ןטימ טסניד יד

 -ַאלפעצ קידלָאג ךיז ןבָאה גָאט ןופ ןלַארטש-ןוז עטצעל יד ואוו ,ןסיורד םוצ

 -לַאמ רַאװלוב ףיוא רעמייב יד ןופ ןעניורק-רעטעלב ענירג יד רעביא טרעק

 -ענּפָא ךיוא ךיז ןבָאה ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ןופ ןלַארטש יד .ברעז

 -נשקערַאפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יירד יד ןופ רעמינּפ עטמַאלפעצ יד ןיא טלגיּפש

 ..יתוחילש רעייז טריפעגסיוא ,עקיקענטרַאה ,עט

 קירוצ ךיז ןבָאה לַאזםענפיוא ןסיורג ןופ ןריט ענרעצליה עטיירב יד
 ,טבַאמרַאפ

 יא |

 -ענ טָאה ,ןָאירַאמ סינרעב ,הכרב .ליטש ןעוועג רעטציא זיא לַאז ןיא

 ,ץרַאה ןגייא ריא ןופ ןּפַאלק סָאד טרעק
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 .ךָאנ ןבָאה רעטכיל ןקעלפ .ךיז ןשעל םייב ןטלַאהעג טָאה טכיל-גָאט יד
 .רעדליב יד ףיוא ,ןעלקניוו יד ןיא .טנעוו יד ףיוא טרָאד ןוא ָאד םצנַאטעגפיוא

 ןופ קערש רַאפ טרעווילגרַאפ ,טרַאטשרַאפ ןעוועג זיא ןיטַאקָאװדַא יד
 -בענ ןטייוו םעד וצ ןייגקירוצ טעװ יז .ןעמוקרָאפ ןגרַאמ טעװ סע סָאװ ,םעד
 ...זיא ןטרָאד רעד .ןטרָאד ,ןיהַא טגנַאלַאב יז ,ןײלַא ךיז טשינ טרעהעג יז .ןכ
 .ַאלנַאלבַאסַאק ןוא יפַאס ןופ טפַאשגנע יד ,טיונ יד ,ַאללעמ יד

 עסיורג יד ןרעדניל וצ ןעז ,טייצ ַא ןביילב טרָאד טעװ יז ?טשינ רשפא
 / ןפלעה רעכיז ייז ןעק יז .ּפעק סנדיי יד רעביא רעטציא ןלַאפ סָאװ ,תורצ
 -לוס ןיא ךיז ןייז לדתשמ ,ָארויב ַא ןלעטשנייא טעװ יז .ןעמָאנ ַא טָאה יז
 עכיוה ןוא תוררש עשיבַארַא יד ןופ רעטצנעפ יד, ןיא ןעמוקנָא ,ףיוה סנַאט
 .תונמחר ןקריווסיוא טעוװ יז .טייל

 דנילב ,טְלַא זיא רע .ריא ףיוא טרַאװ רע ?רַאטַאנעביא לאומש ןוא ---
 בָאה ןייז ןבעגעגקעװַא טָאה רע !ןעועג בירקמ ךיז טָאה רע טָא .דימ ןיא

 יז .ןבייהפיוא טשינ ךיז ןעק יז .ךַאװש וצ זיא יז .ערעדנַא רַאפ סטוג ןוא
 א ,םוטכייר ,טכַאמ ןעמוקַאב טָאה יז .םַאטש םענענייא ריא ןופ קעװַא זיא
 | יב ...לימע .ןַאמ

 .סָאר רעטעדלינַאב רעד ןיא דליב םעד רעביא ןלַאפעג זיא קילב ריא
 | | .ןַאמ ריא

 -עגקירוצ זיא יז ,לוטש ַא ןיא .ךיז טגיוועג .ןניוא יד טכַאמרַאפ טָאה יז
 -יימ ןיילק ַא ןעזעג ךיז טָאה יז ,קירוצ ןרָאי ליפ ױזַא טימ ןרָאװעג ןפרָאוװ
 עטיור ?ךינש ַא ,רָאה עצרַאװש-ךעּפ עטעשַאלּפעצ טימ ,עסעװרָאב ַא ,עלעד
 עקיטיוק ייוצ .טלַאק ,רעטצניפ-ננע ןיא בוטש ןיא .זדלַאה ןפיוא ןלערק
 ,ליד ןפיוא ןצַארטַאכ

 -ענ טימ לו ךעלסעג עטיירדעג-םורק ,עגנע ,עלעקנוט :ַאללעמ יד

 עסייו .טניה ,ןעלמעק ,ןעלזייא ,רעדניק ,רעבייוו ,רענעמ .תוללק ,ןעיירש

 ,ךעלעטיה עדנור ,עניילק ןוא ןענַאברוט ,סעיַאבַא עקידנרעטַאלפיץרַאוװש ןוא

 טימ רעבַארַא עסעוורָאב ךיז ןגיוו ייז ףיוא ,ןעלמעק עטעברָאהעג ,ןעלזייא

 -שב ,רעביירט-למעק עשידיי ןוא עשיבַארַא .ּפעק יד ףיוא ןענַאברוט עקיטיוק

 ןוא ?קייּפ ,לבמיצ ,ּפעק עטלָאגעג טימ םירָאמזעלק-ןסַאג ,רעפיוקרַאפ-םימ
 טפיוקרַאפ ןעמ ,ךעלמערק יד --- רעכעל עטקַאהעגסיוא ןרעיוט יד ןיא .טיילפ
  עטקיטשעג-רלָאג זיב ,לייאניציר ?שעלפ ַא ןופ ,לדָאנ ַא זיב ןַארָאק ַא ןיפ
 -נוה ,ענעסילשעגּפָא ,רעבַארַא ןוא ןדיי --- ךעלסעג יד ןיא ייברַאפ .ןלַאדנַאס
 ,רעטצניפ-בלַאה ,קיצומש ,גנע זיא סע .עדנילב ,עטרַאדעגסױא , עקירעג

 -עג יז טָאה רַאמשָאק רעד .ןָאטעג ?סיירט ַא ךיז טָאה ןיטַאקָאװדַא יד
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 טשינ ךיז טָאה דליב סָאד .קירטש עטרעטנָאלּפרַאפ ןיא יו ,טעטנעּפעג ןטלַאה
 | | / :ןטיבעג

 לַאמַאג ןופ ןוז רעד ,ףוסוי רוחב ןשיבַארַא םעד ןיא טבילרַאפ זיא יז
 .ריאַאס

 .תמא קיטש ַא ןיא סָאװ ,םולח ןיא טײגרַאפ ץלַא ,טברַאטש עטַאט רעד

 .אקסומ .רַאטַאנעביא ?אומש :םעדכָאנ

 ?לםייווצ ןופ ןטונימ ,ןרערט יד ,ןשינעּפַאלקצרַאה יד ןלייצ ןעק רעוו
  ?ןפאומש טַאהעג ביל טָאה יז ביוא טסייוו רעוו

 5י8 ױזַא ןיוש :רעטנָאלּפ ןרַאמשָאק םעד ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יז

 יז טָאה ןעיורפ רעטנזיוט .ַאקסומ ַא ענייא סעּפע ןופ טכַארטעג טשינ ןרָאי

 ריא ןבָאה רענעמ רעטרעדנוה ,ןרילָאק עטסקיטכערּפ ןיא ןעזעג טייצ רעד ןיא

 ןופ ןענַאלַאס עטסנעש יד ןיא ןעוועג ןדַאלעננייא ,ןטנעמילּפמָאק טכַאמעג
 ןענעז רענעמ עטסנעש יד ,סעמַאנפיוא רועיש ַא ןָא טכַאמעג ןיילַא ,זירַאּפ
 -יימש ַא ןעזעג ,טרָאװ סוג ַא ריא ןופ טרעהעג ןבָאה ייז זַא ,ךעלקילג ןעוועג
 עביל בילוצ ןעיורפ ןייק טימ ןטכעפ טפרַאדעג טשינ לָאמנייק טָאה יז .לכ
 טרעטשעצ ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה סָאװ ,?ימע טשינ ןעוו .טכוזרעפייא ןוא
 ןעק יורפ ַא ןוא שטנעמ ַא סָאװ ץלַא טכיירגרעד ךָאד יז טלָאװ ,ןבעל ריא
 ךיז טָאה יז ?ַאקסומ ַא ןופ ןטכַארט טנעקעג יִז טָאה ױזַא יו .ןשטניוו ךיז
 ?סינרעב ,קיאורמוא יז זיא סָאװרַאפ .ןעמָאנ םעד טנָאמרעד םיוק רעטציא
 עסיורג יד ,יז ךָאד טָאה ,ַאקסומ ,יז טסייח יוװ ,ענעי זַא ,ארומ טשינ יז טָאה
 ןצנַאגניא ךיוא טָאה יז ןעמעוו -- רַאטַאנעביא לאומש ןיא ?טגיזַאב ,סינרעב
 ,פםייווצ ,רעיורט ןופ עגר ַא ןיא ,ןטלעז רעייז ,לָאמליײט זיולב ,ןסעגרַאפ
 -ראפ רעטייוו רעד ןיא ןַאמ ַא ןופ ןעמָאנ ַא ףיוא טכיוט ,טיקניילַא ,ןייּפ

 ,טרעהעג יז טָאה טָא ?ריא ןופ רעקרַאטש ליפ טשינ רע זיא -- םייקנסעג
 ,ןעגנוכיירגרעד עריא ןיא טביילג רע :טסייח סָאד .ריא ףיוא טרַאװ רע זַא
 ןיא טהֶָא ריא וצ ןעמוקקירוצ טעװ יז .טרָאװ ןטלַאה טעװ יז זַא ךיוא ןוא
 ,טָאטש-םייה ריא ןיא ,ַאללעמ רעד

 ...טגיזַאב יז ןבָאה עֶלַא
 | ?רעטציא ןייז טעוװ סָאװ
 :קירוצ טייצ א טימ ןרָאװעג ןפרַאװעגקירוצ יז זיא רעדיוו

 -ַאּפ, ןופ ןריט ענעפָא יד .טַאקָאװדַא ןַא ןופ עגָאט ַא לָאמ עטשרע סָאד
 רעד ,גייטשפיוא רעד ,טכירעג ןיא עדער עטשרע יד ,"סיטסישזד ַאל עד יעל
 .גנוביוהרעד ןופ ןטנעמָאמ ןוא עגַאלרעדינ .גייטשפיוא ןוא ןלַאפ .גלָאפרעד
 יד ,דייר טימ ףרַאש זיא ?יומ ריא .טלָאװעג טָאה יז סָאװ ,ץלַא יז טָאה טָא
 רעד .תוטשּפ ןופ קינָאל רעד טימ טפושיכרַאפ ,קידנעגניז ,רָאלק -- עמיטש
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 עלעציּפ םעד ןיא ןסיוו ןופ גנולמַאזנָא ןַא .קיצילב ,ףרַאש ,טנוזעג -- חומ

 ריא ןיא זיא ץלַא ,ןליוו ןוא ןייּפ ןופ תורצוא ,עיגרענע ,רעגַאב ,תונשקע :חומ

 ,ןסיוו רעמ סָאװ ןעלמַאזנייא זיא ?יצ רעד ןוא .ליצ םעד וצ טרירטנעצנָאק

 ןוא טלעוו ענעגייא יד ןטכינרַאפ .ךיז רעטניה טלעוו ענעריולרַאפ יד ןגָאינַא
 -עג ,ךרוד ןלַאפ ןענָאילימ .ױזַא ןעוט ןשטנעמ ןענָאילימ .רעיינ ַא וצ ןגייטש
 | .ןכיירגרעד -- עט?וזצ

 -עדנַא ןַא ,ןליימ ןענָאילימ ףיוא ריא ןופ טייוו ןרָאװעג זיא ַאללעמ יד

 | ,טלעוו רעדנַא ןַא .טעמָאק רער

 -סירַא םעד ,ןָאירַאמ לימע טימ עטַאהעג הנותח ַא ןעוועג ןיוש זיא יז
 יז טָאה רע .ןַאמ רעטסעפ רענעקָארשרעדמוא ,רעמַאזגיובמוא רעד .טַארקָאט
 זיולב זיא ל?אומש .תוקיפס ןופ ןטונימ טָאהעג טָאה יז .טַאהעג ביל קרַאטש

 לֶאו רע .גנוצישַאב ךָאנ גנורַאג ריא ןעוועג זיא טרָאד תמחמ ,הביס יד ןעוועג

 זיא ?ימע ,לאומש ןעוועג ןיא ,ליצ ריא רַאפ טעדבליצ סָאד .ןבײהסױרַא יז

 .עצנַאנ תורוד רשפא טרַאוועג ןבָאה ןטולבענ עריא ןכלעוו ףיוא .,ןַאמ ַא

 ץלַא .ךיז ןשיוצ טבעלעג טונ ויא סע יװ ייז ןבָאה טייצ עטשרע יד

 ַא ,רעכיב ,ץנַאגעלע ,גנוניואוו ענייפ ַא :ךעלרעדנואוו ןוא יינ ןעוועג זיא

 םורַא טלדורּפשעג טָאה ץלַא .סעזייר ,ךעטַאעט ,ןכערּפשעג ,דניירפ ,ןָאלַאס

 .עקידתמא ךס ַא ןוא דיירפ רעטכַאמעג ?סיב ַא ,דיירפ ןוא רעטכעלעג טימ ייזי
 טשינ זיא יז .גָאטליױואוו םעד ךיז ןענוגרַאפ טשינ ,טרידוטש טָאה יז

 ריא ענונ ןעוועג זיא סע סָאוװ ,סימָארּפמָאל םוש ןייק ףיוא ןעגנַאגעגנייװ

 ,ליצ ריא וצ סיוארָאפ טקוקעג טָאה יז ,ןיילַא

 ...ךֶאנ ןוא רָאי א ךָאנ ןוא ןפָאלעגּפָא זיא רָאי ַא

 -רעביא רע זיא לָאהָאקלַא ןעקנירט ?סיב ַא ןופ .ןטיבעג ךיז טָאה לימע

 -ויר ןייק ןעוועג טשינ ייז ןשיווצ ךָאנ ןענעז סע .תורכיש עתמא וצ ןעגנַאגעג
 לָאז רע ןַא ןקריוו טוװאורּפעג טָאה יז ןוא טַאהעג ביל ךיז ןבָאה ייז .ןענניב

 ןעמ ,טעבראעג טָאה רע .ןעננולעג טשינ ריא זיא סע .ןעקנירט ןרעהפיוא

 -עג זיא רענייז רעטָאפ רעד .דגַאי ףיוא ןרָאפעג ,ןטעקנַאב טעװַארּפעג טָאה
 סָאלש רעטלַא רעד .טפיוקרַאפסיוא ןרָאװעגנ זיא ןגעמרַאפ סָאד .ןברָאטש

 -טסנוק ,רעדלעפ-ןייוו ,טניה ,דרעפ יד טימ ,רענידַאב ןוא רעניד יד טיינ
 טָאה סע ןוא עיצַאטיציל ַא ףיוא ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא ץלַא ,ץלַא ,קרעוו

 ידכ ןגעמרַאפ סיורג ַא ןלָאצוצ טזומעג ךָאנ טָאה ל?לימע וַא ,ןזיועגסױרַא ךיז

 ןופ םור ןטלַא םעד ףיוא ןסקַאוװעגנָא ןענעז סֶאֹוי ,תובוח יד ןכיילגוצסיוא
 | יה .לָאמַא

 -ַאּפ ןיא ןעמַאזוצ ייז טימ טבעלעג טייצ ַא טָאה ,עטהצירּפ ,עמַאמ יד

 .םַאטשּפָא סהכרב טקעמשרעד טָאה יז .ןלעפעג-ליואוו טשינ ריא ןיא סע .זיד
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 -רעביא טעוװ יז זַא ,ןעזעגנייא טָאה יז .ןענרעל ןופ רעפייא ןקידלַאװג ריא

 ןהעוו טעװ ןעמָאנ ריא ,טמירַאב ןרעוו ,ןכיירגרעד טעװ י, .ןוז ריא ןעמערוט

 -עגרַאפ ענייז ןיא ןָאטרַאפ זיא רע .,ןלַאפ טעוװ ,?ימע ,רעבָא ,טסואווַאב

 טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,ןָאטעג ייו ריא טָאה סע .ןעקנירט ןוא דגַאי ,סננינ

 ,.רעדניק ןייק

 .זיוה םעד ןופ קעװַא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז יז טָאה גָאט םענייש ןייא ןיא

 - .ךיז ןופ ןסיוו טזָאלעג טשינ רעמ ןוא הבורק ַא עריא וצ ןרָאפעג זיא יז

 .זיוה עשיטַאדקָאטסירַא עטלַא ,עסיורג סָאד ןלַאפעגנעמַאוצ ךיז זיא יֹוזַא

 טָאה יז ,רעמַאק-ךןטַאקָאװדַא רעד ןיא ןעמונעגנָא ןרָאװעג זיא סינרעב

 ,טסואווַאב ןרָאװעג זיא ןעמָאנ ריא .גלָאפרעד טַאהעג

 .טכוורעפייא רערעטיב טימ ,האנק טימ טמסרַאפ ןרָאװעג ןזיא לימע

 ַא ןפרָאװעגוצ ָאד ןוא טנעמילּפמָאק ַא טכַאמעג ריא טָאה ןעמ לייוו טשינ

 טשינ טָאה רע  ןיינ ,ןטייקיאעפ עריא רַאפ טביולעג יז ָאד ןוא ,?כיימש

 -עה ןבײהסױרַא טנעלעג טשינ ךיז טָאה רע ןוא טגייטש יז סָאװ ,ןענוגרַאפ

 .ןעוועג זיא רע יו רעכ

 -עטש רעיינ ריא טימ טכַאנ ןוא גָאט ןעמונרַאפ ןעוועג רעטציא זיא יז

 קינייוװ טָאה יז .טַאקָאװדַא סלַא ןָאזרעּפ ריא טימ ,קיטקַארּפ רעד טימ ,גניל

 יז טשינ .ןסעגרַאפ ןצנאנניא טָאהעג ןיוש יז טָאה ןלאומש .ןלימע ןעזעג

 .ןבירשעג ֿטָאה רע טשינ ,ןבירשעג טָאה

 רעטייו רעד ,טינ ןופ טלעוו ַא ןפ גנַאנרעביא רעד ןעוועג זיא סע

 -ּפַאכעגפיוא ןַא יֹוװ ,ריא ןיא ןשָאלעגסיױא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה סָאװ ,לָאמַא

 ןשָאלעגסױא ןרעוו תומולח יו ,טימעג םעניא ןשַאלעגסיוא טרעוו ןוגינ רעט

 ןקידנעגנילק ןשיזיוצנַארפ םעד זיב ,טײקטסוּפ ,טײקטסוּפ רעביא ןזָאל ןוא

 | .ןָאירַאמ --- ןעמָאנ

 . .קילגמוא --- ןוא ןעזנָא ,עכיײרגלָאפרעד ןרָאי

 ןופ טַארקַאטסירַא םעד ,ןַאמ ןקרַאטש ,ןטנוזעג םעד ןוא ריא ןשיווצ

 ןגעלעג ןיא ןָאגרוב ןיא רעדלעפךןייוו ןשיווצ סָאלש ַא ןופ רעד ,תורוד יירד

 -רעפעג ,טכַאמענ רעפיט טנורגּפָא םעד ןבָאה תוביס עכעלטע .טנורגּפָא ןַא

 ,טייוו ,םַאטשּפָא רענַאקָארַאמ ַא ןופ דניק ַא ןעוועג טרָאפ זיא יז :רעכעל

 -מוא ןַא ןופ ןעמָאנ רעד .זיוה שיצירּפ ַא ןופ -- רע ,ןטלעװ ייווצ ,דמעדפ

 רעביא ןעמערוט ןביוהעגנָא טָאה ,ָאקָארַאמ ןופ יורפ רעניילק ,רעטנַאקַאב

 | .םענרַאפ ןיא ןעמָאנ ןבושח א ןֹופ ןַאמ םעד

 ,טײקמַאזנייא --- ןענַאלַאס יד ןיא .טַאהעג טשינ ייז ןבָאה רעדניק

 יכרַא רעד ןעוועג טשינ רעמ זיא רע זַא ,טייוו ױזַא ןעמוקעג יא סע
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 ,ןיטַאקָאװדַא רעד ןופ ןַאמ רעד --- רָאנ ,ןָאירַאמ לימע ץירּפ רעד ,טקעמ

 .ןָאירַאמ סינרעב

 טקיסעלבַאנרַאפ טָאה רע .רעגרע ןוא רעגרע ןרָאװעג זיא גָאט ןדעי טימ

 .ריא וצ טפַאשביל ןייז טקיסעלכַאנרַאפ ,עיסעפָארּפ ןייז

 ...םיא עלעסיב ַא ךיוא ןוא זיוה סָאד טקיסעלכַאנרַאפ טָאה יז

 ןגירשעגסױרַא טָאה יורפ רעד ןופ טייקפייר עכופ יד .ןייש ןעוועג זיא יז

 .טצילבעג ןבָאה ןגיוא יד ,טמַאלפעג ריא ייב ןבָאה ןקַאב יד .בייל ריא ןיפ

 םורַא ןוא ךיא ןיא ץלַא .שינָאל ,גולק ,קידרעביפ טעברַאעג טָאה חומ רעד

 יגנופַאש ,דיירפ .,עיגרענע --- ןעוועג זיא ריא

 ןרעמיצ יד ןופ ללח םעד ןסירעגפיוא טָאה ?וק ןייז .טעלטַא ןַא -- רע

 רעקרַאטש ןעוועג רעבָא זיא יז .טײקרַאטש ,לעצַאב טימ ,גנוניואוו רעד ןיא

 ןכערבנייא ךיז טזומעג ןוא רעשרעה רעד ןייז טלָאװעג טָאה רע .םיא ןופ

 .יויֹוה ןייז ןיא יורפ רעד ןופ טכַאמ רעד רַאפ

 טָאה יז .םיא וצ ךעלטרעצ ןרָאװעג רעדיוו ןוא טַאהעג ביל םיא טָאה יז

 "עג ןרעוו ,דניק ַא ןבָאה ,םיא טימ ןעגנערברַאפ ,בייוו ַא ןייז טֿלָאװעג םיא

 -עפעש ,סיורג ןרעוו וצ ליצ ריא ןגעלעג זיא ןדייב ייז ןשיווצ ןוא .טלטרעצ

 .ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא ןסקַאוורעביא .ןילַא ךיז ןסקַאוװרעביא ,שיר

 דוא רעשילָאכנַאלעמ ַא ןוא טייקליטש טשרעהעג טָאה ןרעמיצ יד ןיא

 .לרוג רעזייב ַא טרעיוה סע ןעמעוו רעביא ייווצ ןופ טעמ

 טשינ ןבָאה ןוא עכעלדיימרַאפמוא סָאד ןדיימסיוא טלָאװעג ןבָאה עדייב

 .טנעקעג |

 יז ךָאוו ףוס ןדעי .ןגעיעג-דרעפ טימ ךיז ןעמונרַאפ ,ןעקנורטעג טָאה רע

 רע .ןטיבעגידרָאנ יד וצ רעדָא ,עידנַאמרָאנ ןיא רעדָא ,ןָאגרוב ןייק ןעמונעג

 ןבָאה ייז .ןרילרַאפ טלָאװעג טשינ יז טָאה רע .ןציזנייא טנעקעג טשינ טָאה

 ירַאפ ױזַא .ןרעדנַא םעניא ןטלַאהנָא ךיז זומ רענייא ןַא ,טסואוועג עדייב

 רקיע רעד .ץנַאגעלע יד ,רעמיצ-ףָאלש סָאד ,טפַאשלעזעג יד ,זירַאּפ טגנַאֿכ

 .ןיילַא יז

 רעד ןיא ןיירַא ןיא קיסיירד-ןוא-ןיינטרעדנוה-ןצניינ ףוס ןופ המחלמ יד

 ַא ןעװעג זיא רע .רעטילימ ןיא ןרָאװעג ןפורעג זיא לימע .טּפַארק רעלופ

 .ריציפָאדרורעזער

 ןופ טרָאװ ַא לָאמַא .םיא ןופ טרעהעג טשינ יז טָאה םישרח ןוא ןכָאװ

 | | .ואוו-ץעגרע

 םורא ץלַא ןסעגרַאפ טָאה יז .ןערב טימ ןוא קידרעביפ טעברַאעג טָאה יז

 רַאפ םייקכעלגעמ ַא ןעזעג טָאה יז עכלעוו ןיא ןסעצָארּפ ןעמונעגנָא .ךיז
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 רעד ןיא ,טעברַא רעד ןיא טסיירט ןענופעג טָאה יז .קינָאל ,?יומ ,חומ ריא

 | .יורפ רעד ןופ גנוסעגרַאפ

 ,טייקסיורג רענענייא ריא טימ ןיילַא ןייז ןופ ןטנעמָאמ ןיא ,לָאמנייא

 םעד ןיא טנָאמרעד ךיז יז טָאה ,ןטקַא-טכירעג ,ןריּפַאּפ ,רעמיצ-סטעברַא

 -רעוו עכעלטע ןבירשעגנָא קיטסַאה ןוא ןעמונעג סעּפע טָאה יז .לָאמַא ןטייוו

 טָאה ץרַאה סָאד .רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד ַא םענייא וצ ,יפַאס ןייק רעט

 .סרעמַאה טימ יוװ טּפַאלקעג ריא ןיא

 ןופ לָאטיּפש ןופ רעפטנע ןַא ןעמוקעגנָא ריא זיא רעטעּפש טייצ ַא טימ

 | .ךיירקנַארפ רַאפ גירק ןיא קעװוַא זיא רָאטקָאד רעד זַא ,יפַאס

 זיא רע זַא ,טסייה סָאד .דיירפ סיורג רַאפ טנייוועצ שזַא ךיז טָאה יז

 ,ײמרַא רעד ןיא ןעמונעג םיא טָאה ןעמ .טבעל רע .ןניוא יד ףיוא טינוזעג

 ןשירעפעש ןייז טימ ןָא רעטייוו טייג רַאטַאנעביא ?אומש .טוג זיא ץלַא

 .ןבעל

 לטרַאק ַא ןעמוקעג זיא רעדיוו .נעט עכעלטע ןטלַאהעגנָא טָאה דיירפ יד

 | .ןייֵלַא םיא ןופ רעטרעוו עכעלטע טימ

 טייצ עצרוק ַא זיולב ןעוועג זיא רע :ןהכרב וצ ןבירשעג טָאה ?אומש

 רע .יפַאס ןיא טעברַא ןייז וצ טקישעגקירוצ םיא טָאה ןעמ .יײמרַא רעד ןיא

 נױא קיצנייא ןייז .ײמרַא רעד רַאפ ןצונ עסיורג ןייק ןעננערב טשינ ןעק

 .ייז טוג טעוװ ץלַא .עלעסיב ַא ךיז טשעק

 .גנוסעגרַאפ ןיא ןלַאפעגניײרַא ץְלַא זיא רעדיוו

 -רעסיוא ןַא טימ רָאנ ,רעטנוזעג ַא ,רעצנַאג ַא ןעמוקעגקירוצ זיא ל?לימע

 -עג רעמ ךָאנ רעטציא טָאה רע .טייקזייב רענעפָא ןוא םזיניצ ןכעלנייוועג

 .גָאטליױואוו טימ טנגונגַאב ךיז טָאה רע .רעווש טעברַאעג טָאה יז .ןעקנורט

 -נעזרעּפ ןוא םור םענעגייא ריא ןיא ןטלַאהנָא ךיז טוואורּפעג טָאה יז
 טָאה יז .זיוה ןכייר םעד ןיא קיאור ןסָאלּפעג ץלַא זיא ךעלרעסיוא .טייקכעל

 רַאפ ןגָארקעג ארומ טָאה יז .טנעקעג טשינ ןוא זיוה םעד ןופ קעװַא טלָאװעג

 רעביא ןלַאפ רעוש טשינ לָאז יורפ רעד ןופ טײקכַאװש יד זַא ,ןיילַא ךיז

 תוחוכ ענענייא יד טימ ןָא טלַאה יז סָאװ ,טלעוו רעטיובעגפיוא-ןיילַא ריא

 | .ןליוו ןוא

 .ןדייל ןוא ןדיירפ ןיא ןלימע טימ ןעמַאזוצ ןייז וצ ןָאטעג ץלַא טָאה יז

 ןעו געט ןעוועג ,טַאהעג ביל קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ןעוו געט ןעוועג

 ,ןעמעלַא רַאפ ןפָא ןגעלעג זיא רַאמשַאק רעד ןוא טגירקעג ךיז טָאה ןעמ

 ענעדיישראפ ןופ תושקב ןעגנַאנרעד ריא וצ ןענעז טייצ רענעי ןיא

 עּפורג ַא רַאפ ןייז ?דתשמ ךיז לָאז יז ,ןלַאנַאק ענעדיישרַאפ ךרוד ,ןלַאוװק

 יד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז .ןדיי ערעדנַא רַאפ ,ָאקָארַאמ ןיא םיטילּפ
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 ןקישרַאפ יז טעװ ןעמ .ןָאק ןיא ךיוא ןבעל ריא ךָאד טייטש רעטציא .תועידי

 יד ןיא ץעגרע ןריי רעטנזיוט ,רעטנזיוט טימ ןעמוקמוא טעוװ יז .ןענַאד ןופ

 .ןרעגַאל-טיױט

 -ייוו ןטלַאהנָא טשינ יז לָאז סָאװרַאפ ,ןטלַאהסיוא ןעק יז יוװ גנַאל ױזַא

 םעד ןיא ןסירעגנירַא טשינ ךָאנ ךיז טָאה רענייק ?טייקדמערפ ריא רעט

 .ןסירעגניירַא טשינ טרָאד ךָאנ ךיז טָאה ליפע וליפַא ,ןריא ןבעל ןעמיטניא

 ,עפייר ,עניילק יד טַאהעג ביל טָאה רע .טראעג טשינ לָאמנייק סע טָאה םיא

 ןטכַארט טלָאװעג טשינ ןוא טכַארטעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .יורפ עלופ

 ןענַאו ןופ ,עמַאמ-עטַאט יז טָאה יצ ,םַאטשּפָא ריא זיא סָאװ ,זיא יז רעוו

 עניילק יד ןעװעג יז זיא םיא רַאפ .טרַאעג טשינ םיא טָאה סע ?יז טמוק

 טרָאד קירוצ קילדנעצ רָאי ַא טימ ןעזעג יז טָאה רע יװ ױזַא .סינרעב יורפ

 .*רעטניוו רעיולב-רעבליז רעד ןיא ,ןָאגרוב ןופ עמשטערק רעטְלַא רעד ןיא

 .עבלעז יד זיא יז .טכַאנ

 רעכעלטנייוועגרעסיוא ןַא ןטימ .תושקב יד טגָאזעגּפָא טשינ טָאה הכרב

 -רעטנוא יד םימ ןטקַאטנַאק טּפינקעגנָא ,טעברַאעג יז טָאה טייקיטכיזרַאפ

 -ילּפ יד רַאפ סטוג ךס ַא טלעוּפעגסיױא ןוא ךיירקנַארפ ןיא רעפמעק עשידרע

 -יורט .ןעמוקעגנָא טכייל טשינרָאג ךיא זיא סע .ןדיי רַאפ ,ָאקָארַאמ ןיא םיט

 טכַארטעג יז טָאה ןטנעמַאמ יד ןיא .גנוביוהרעד ןוא ןלַאפכרוד ,רעכיפ ,רע

 -ציא .טלדנַאהעג רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד רעשידיי רעד טלָאװ יוװַא יו

 .רעטסומ ַא ןזייוו יז ףרַאד רעט

 .טייקסיורג ןופ רעטסומ ַא ןזיוועג טָאה יז ןוא

 -דרעפ ,ןעייטלוה סָאד ןרָאװעג סאמנ גָאט ןייא ןיא ןענעז ןלימע ךיוא

 -נוא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה רע .יירעייגקידיײל-עפַאק ,ןגעיעג

 טשינ וליפַא טָאה הכרב .זיוה ןופ קעװַא זיא רע .גנוגעווַאב רעשידרערעט

 ..טבעל רע יצ ,זיא רע ואוו טסואוועג
 א א
* 

 .ןורכיז ריא ייברַאפ רעטציא ןענעז ןרָאי קילדנעצ ייווצ ַא ןופ טייצ יד

 -ַאנעביא לאומש רָאטקָאד רעד ריא ףיוא ךָאנ טרַאװ ,יפַאס ןיא ,טרָאד
 .טלַא ןוא גנוי ןופ ןּפיל יד ףיוא ןנָארטעצ ץלַא ךָאנ טרעוו ןעמָאנ ןייז .רַאט

 טייצ עצנַאג יד ,סיוא טזייוו ,טָאה רע .ביול טימ ןעמָאנ ןייז טשטנעב ןעמ

 .טונימ ןייא ןייק ףיוא ןזָאלרַאפ טשינ יז קנַאדעג ןיא ;ןסעגרַאפ טשינ יז

 ןייז ,טרָאר ןופ קעװַא זיא יז טניז ,ןרָאי עלַא יד ןיא ךיא רע טיײלגַאב רשפא

 זיא ןוא טשטנעבעג זיא יז .עדייב טָאה יז לייוו .חללק ןייז רעדָא ,הכדב

 טָאג ןופ תונתמ ליפוצ .ץלַא ןבָאה טשינ ךָאד ןעק שטנעמ ַא .ןטלָאשרַאפ

 רעד .טלַאטשעג עכעלשטנעמ סָאד ןוא טימעג סָאד טקירעדינרעד ןטלָאוװ
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 -נַארק טימ טלגנירעגמורַא ,לטעטש םענעפרָאוװרַאפ םעד ןיא טרָאד ,רָאטקָאד

 ,ילבפיוא ןַא ןיא דיירפ יד טשינ רשפא טעז ,טנלע ןַא ןיא ןסקַאװעגנײרַא ,עק
 ,רעטציא ןוא ןעמָאנ ריא ,ערעירַאק ריא טגלָאפעגכָאנ טייצ עצנַאג יד טָאה
 עזָאלפליה יד ןופ ּפעק יד רעביא ךיז טגָארט טניוו-םערוטש רעטסיוװ ַא ןעוו
 -נָא ןעוועג זיא יז ?ייוו ,ריא ךָאנ ןקיש ןסייהעג רע טָאה ,דנַאל םענעי ןיא
 -חילש ַא ןייז לָאז יז זַא ,טריפעגוצ טָאה החנשה יד ,טָאג ןופ טיירגעג
 לייוו ,ןעמוקקירוצ זומ יז .טריפעג ױזַא ןגעוו עלַא ןבָאה םעד רעביא .רוביצ
 .ייז וצ טרעהעג יז

 -קירוצ טעוװ יז ,,,םייצ פקיטש ַא ףיוא יב ןייגקעװַא יז טעוו רשפא

 י ר .ןעמוק

 טשינ טעװ יז .קירוצ טיצ םַאטש רעד .ךעלגעממוא רעבָא זיא סָאד
 עביל יו רעמ סעפע רעטציא זיא סע .ןויסנ ןסיורג םעד ןייטשייב ןענעק
 .ןעמָאנ ַא יו ,ליצ ַא יו ,ערעירַאק יוװ ,ןַאט ַא

 טָאה יז סָאװ ,ןפרַאװמוא טשינ רָאט יז ?םעד טימ ןָאט וצ יז טָאה סָאװ
 טשינ ןוא ןטלעוו ןפראוומוא ןעמ ןעק קידנעטש טשינ .טיובעג רעטציא
 ןעק יז .םעֶלַא רַאפ טייצ ַא ןַארַאפ זיא סע .ןעיובפיוא ייז ןעמ ןעק קידנעטש
 ייב ךלָאנ ןעלצנערטעצ טשינ ןעק יז .טייצ טימ ןפרַאװ טשינ רעבָא ךיז
 ...ןלעווש עדמערפ

 א א
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 . .ןרעדנע טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע .טרעדנעעג טשינ ךיז טָאה ?ימע

 -רַאטש זגורב רעד ,רענעניוצעגנָא ןרָאװעג ץלַא רע זיא גָאט ןדעי טימ

 | .ןדייב ייז ןשיווצ רעק

 זיא ןעמָאנ ריא - ,ץלָאטש ןופ ענַארפ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא סע |

 | ,ץלָאטש ןייז רעביא ןל :ַאפעג

 .ןָאירַאמ לימע סלַא ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה רע

 .טקיסעלכַאנרַאפ ץלַא רעטציא ןיוש טָאה רע

 ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה ןעמ .המחלמ רעד ךָאנ ןעוועג זיא ךיירקנַארפ

 טשינ ךיז טָאה לימע .סינרעב יו עכלעזַא ןיא ןוא לימע יו רענעמ עכלעזַא
 .ןדייב ןשיווצ ןפָא ןעוועג זיא עידעגַארט יד .ןסַאּפוצ טנעקעג

 עקיטולבלופ ,ענייש יד ,"יורפ עניילק, ןייז טַאהעג ץלַא ךָאנ טָאה רע
 | ,סינרעב

 -עג ןיוש זיא יז .ןרעטלע וצ עקשטעּפַאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז ךיוא
 -סױרַא טשינ טכַארט ריא ןופ ןענעז רעדניק ןייק ,טלַא רָאי קיצרעפ דלַאב ןעוו
 טרעיוהעג ןבָאה רעיורט רעד ןוא טייקמאזנייא עשילָאכנַאלעמ יד .ןעמוקעג
 .ןלעוװש ערעייז ייב
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 .רעטלע ןקידנעייגפיוא םעד ןליפ ןביוהעגנָא טָאה יז ךיוא

 ןרעניד -- ןּפיל יד ;רעפיט ,רעפרַאש ןרָאװעג ןענעז ןעלקניוו-ליומ יד

 ןטרָאד ןוא ָאד -- רָאה יד ןיא ;טייקדימ רעניד ַא טימ ,קימַאלפ -- ןגיוא יד

 ,םידָאפ רענרעבליז ַא

 -רעטנוא טָאה יז .ןשטנעמ ןשיגרענע ןַא ןופ טירש טימ ןעגנַאגעג ןיא יז

 -נואוורַאפ טימ טײלגַאב ןעמָאנ ריא םעדכָאנ ןבָאה סָאװ ,ןסעצָארּפ ןעמונעג

 ,םוטעמוא ןופ רעיוט ןוא ריט טנפעעג ריא רַאפ טָאה ןעמ .גנורעד

 ףיוא .ייזרַאפ ריא ןופ דיירפ יד ןעלמַאזנייא טנעקעג רעטציא טָאה יז

 ןטינשעג ןוא ןרערט טימ טייזעג טָאה יז :ןרעװ טגָאזעג טנעקעג טָאה ריא
 ןביוהעגנָא טָאה יז .ןטָאש ןיא ןרָאװעג טקוררַאפ רעבָא זיא ץלַא ,דיירפ טימ
 .ןבעל ריא רעביא טרעיוה ןוא לקניוו ַא ןיא הללק יד טגיל ץעגרע זַא ןליפ

 .לקנוט ןוא רעווש

 סעדעי ךיז טָאה רע .טכענ עצנַאג ףיוא ןרעוו ןלַאפרַאפ טנעלפ לימע
 ןוא יינ סָאד ןופ ןביוהנָא טלָאװעג ןוא רעטרעטיברַאפ ַא טּפַאכענפיױא לָאמ

 .טנעלעג טשינ

 טפַאשביל טימ ,טַאט טימ ,טַאר טימ ,טלעג טימ ןפלָאהעג םיא טָאה יז =
 ,ןדייב רעביא טרעיוהעגנ הללק יד טָאה רעבָא ץענרע .ןטייקכעלטרעצ ןוא

 -עגסיוא ןיא ןטָאש םעד ןופ .טכַאדעגסיױא ן1יולב ריא ךיז טָאה סע רעדָא

 ןוא ןײגרעבירַא טנעקעג טשינ םיא ןבָאה עדייב .גרַאב רעקיזיר ַא ןסקַאוועג

 רעצנַאג רעד טימ טאהעג ביל םיא טָאה יז .,ןרעדנַא םוצ רענייא ןייגרעד

 םינּפ ןופ טיוה ריא טָאה טרָאפ .טרעקעגּפָא ךיז טָאה רע רָאנ ,טייקכעלבייוו

 רעטלַא רעד ןיא ןטרָאד ןופ ,לָאמַא ןופ טייקשירפ יד ןרילרַאפ ןביוהעגנַא

 רעריא זדלאה רעד טָאה טרָאפ ;ןָאגרוב ןופ רעדלעפ-ןייוו יד ןשיווצ עמשטערק

 רעבירַא ןיוש ךָאד ןענעז סע .לָאמא ןופ טייקכייר עקידייז יד ןריולראפ

 עמשטערק רעד ןיא טכאנ רעכעלרעדנואו רענעי ןופ רָאי קיצנַאװצ דלַאב

 -גנעה םעד טימ ,סָאלש ןטְלַא םעד ןופ טייוו טשינ ,רעדלעפדןייוו ןשיווצ
 ...גנַאגנײרַא םוצ ?קירב



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד

 ַאנַאמַא חנרג ןופ רעקקירוצ רעד

 טָאה טלַאטשענ ריא ,ןעגנַאגעגסױא ןצנַאנניא ןיוש זיא טכיל-גָאט םָאד

 ןוא םולח ןשיווצ טגיוורַאפ ןעוועג זיא יז .לוטש רעפיט רעד ןיא טגיוועג ךיז

 םוגפיונוצ ןייא ,ךשמה א ךעלטנגייא זיא סע .ָאד ןוא טרָאד .טייקכעלקריוו

 | .ןטלעוו ייווצ ןופ

 -עג ךעלטנגייא טלָאװ יז .ןייז טעוו ױזַא זַא טכירעג טשינ ךיז טָאה יז

 -דתש יד ןריפסיוא טרָאד ,טייצ ַא ףיוא זיולב זירַאּפ ןזָאלרַאֿפ רעטציא טנעק

 ןוא ןעלכיימש ,תובוט ןלעוּפסױא ,טכַאמ רעד ייב ןירעטעב ַא ןייז ,ןתונל

 ךרוד ןקילב עפיט ערעייז ןעמענפיוא ,ןטרָאד רעשרעה עשיבַארַא יד ןענהפנח
 ייז רַאפ ןגיינ ךיז ןוא תובשחמ ערעייז ןענעייל ,ךעלעטלעּפשךןנױא עניד יד

 רעטייוו טעװ ןעמ ביוא ,רעצרעה עשידיי עלַא ןופ טייקסטוג יד ןגָאזוצ ןוא
 .טיוט ןוא דרעווש ,רעייפ ןירַא ַאללעמ רעד ןיא ןגָארט טשינ

 -קַא עסיורג ַא ןביוהנֶא רעטציא ןיוש עקַאט ,סיוא ָאד ןופ ךיוא ןעק יז

 -םיוא ןוא טלעוו עצנַאג ַא ָאד ןסיירנייא גָאט ןקידנגרָאמ םעניא ןעק יז .עיצ

 ,םורַא געט יירד ןיא .דייר עריא וצ ןרעהוצ ךיז טעוװ ןעמ .רעטימעג ןרעדור

 ןוא ןרָאפקירוצ עיצַאנעלעד רעד טימ יז טעו ,געט ףניפ ןיא סנטסטעּפש

 ..רׂשפא ןוא ,ןלאומש ןענעגענַאב ,ןביילב טרָאד

 .ןעמוקעגניירַא זיא טלַאטשענ-רענעמ ַא .טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 | !סינרעב --

 ?לימע ---

 ?ןיוה ןיא טשינ זיא טסניד יד ?טכיל ןייק ןדנוצעגנָא טשינ טסָאה --

 -יימ טָאג ,רעטצניפ עקַאט זיא סע ,לימע ,טלמירדעגנייא בָאה ךיא --

 עצנַאג ַא טכַאנ ַא ,רעטצניפ ,טנֹוװַא ןיא טעּפש רעכיז ןיוש ןיא סע .רענ
 ,ןעגנַאגע גכרוד

 -נעלב ַא טימ ןסָאנעגנָא ץלַא ןוא טכיל טימ ןָאטענ ץיילפ ַא טָאה סע
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 -יא ,טנעוו יד ףיוא ,רעדליב יד רעביא ליּפשךןרילַאק ןוא טייקכייר רעקידנד

 .רענטרעג ןוא רענעט טימ ךיּפעט ןקיזיר םעד רעב

 .ןעורסיוא ךיז טספרַאד .דימ טזיב וד ?סינרעב ,וטסדער סָאװ --

 ?לימע ,זירַאּפ ןיא טזיב וד ---

 ןפרַאש םעד טימ ןַאמ ןטיובעג-טסעפ םעד ןופ טלַאטשעג עכיוה יד

 :טרערעג טָאה רע .בייוו ןייז וצ רעטנענ ןעמוקענוצ זיא ןגיוא יד ןיא קילב

 .רעווש סטעברַא וד .ןעמעננָא טפרַאדעג טשינ סעצָארּפ םעד טסָאה ---

 עסערּפ עצנַאג יד .ןריפ טשינ טייוו רעבָא ךיד טעוװ סע .ךַאז ןייד זיא סע

 -רעב ןיטַאקָאװדַא יד ןעוו וליפַא ,טליּפשרַאפ זיא סעצָארּפ רעד זַא ,טביירש

 .ןסיוו טשינ סָאד טסליוװ ,רעבָא ,וד .רעקידיײטרַאפ רעד ןייז טעוו ןָאירַאמ סינ

 .ןעמָאנ ןיימ טימ ץלַא ןוא רעטמירַאב ןרעוו ץלַא זומ סינרעג

 ?ןֶא רעדיוו ןיוש טסבייה ,לימע ---

 עצנַאג ןטלעװ טסיוב ןוא טסיוב וד .רעכיז ,סינרעב םַאדַאמ ,רעכי ---

 ייב עלעטש ַא ןעמעננָא טשינ וליפַא ןעק סָאװ ,טקעטיכברַא רעד ןיב ךיא ןוא

 .ריד

 ,טכַאלעצ רעטיב ךיז טָאה רע

 ןעוו ,יד ןופ ענייא ,ענעצס ַא ןכערבסיוא טעוו דלַאב זַא ,טנַאעג טָאה יז

 .ןעגנומיטש עקיזָאד יד ןיא זיא רע

 .ןעז טלָאװעג עקַאט ךיד בָאה ךיא .?ימע ,ןטייקשירַאנ טסדער וד --

 -עגנייא רעוו ךיא ?ערעייט ןיימ ,רימ ךָאנ טקנעברַאפ ךיז טסָאה וד --

 ךַאס ,ונ .טייקסיורג ןוא עירָאלג טימ ךיז טסקַאוװעצ וד ןוא ןיילק ,ןפמורש

 -טנווֶא ףיוא ןַארָאטסער-"םיסקַאמ, ןיא ןייג טנייה ןלעוו ריס ,טיירג ךיז

 זיִרַאּפ ןיא ןריפכרוד ףרַאד ךיא .ָאדרָאב ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא .טיורב

 בָאה ךיא .ןייֹרַא טנעה יד ןיא ןעמענ ךיז טעװ ןעמ .עיצקַאסנַארטײײוב ַא

 -סױרַא ןפרַאד רימ ןוא ?בייוו ביל ןיימ ןגָאזנָא סָאד ףרַאד ןעמ זַא ,טכַארטעג
 ,טנווֶא טנייה ןייג

 "יא ןייד ןיא טשינ רָאנ .לימע' רעביל ןיימ ,שיטסַאקרַאס טשינ רָאנ --
 לעװ ךיא .טנייח ריד ףיוא טכירעג טשינ ךיז בָאה ךיא .ןָאט-רָאיַאמ ןשינָאו

 סנטייוצ ןוא טמיטשעג טשינ ךיא ןיב סנטשרע .ןײגסױרַא טשינ טנייה

 ,טנייחה רַאפ טעברַא עקיטכיוו רעייז ַא ךיא בָאה

 ,לביימש רעשינָאריא ןַא טגיילעג ךיז טָאה םינּפ ןייז ףיוא

 רימ ןטלָאװ רשפא .טמיטשעג טשינ זיא ןיטַאקָאװדַא עטמירַאב יד --

 ףוס ןיוש זיא סע .ןכָאװ עכעלטע ףיוא ןעלזדניאדַאדומרעב יד וצ ןניולפעגּפָא

 | ...ןיא דגַאי ףיוא רשפא רעדָא ,רעמוז
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 -ייז טלַאהעגרעביא יז טָאה -- ,לימע ,עקירפַא-דרָאנ ןייק רָאפ ךיא --

 | .דייר ענ

 -יטולב יד ןטימ ןיא ?טנייה ,עקירפַא-דרָאנ ?סינרעב ,וטסדער סָאװ ---
 -ָנֵא ןוא ןרעברעב יד ,ןפיר יד ,ןטרָאד ןטסילַאנַאיצַאנ יד ןופ סעדוטנַאװַא עק

 בָאה ךיא .ַארַאהַאס רעד ןופ ,גרעב-סַאלטַא יד ןופ ןעמוק סָאװ ,םיטבש ערער

 | ?ןטרָאד ,טנייה רעבָא ,סע טסייוו וד ,סערוטנַאװַא ביל

 ןיא סנטסטעּפש רעדָא ,ןנרָאמ רעדָא ,רָאפ ךיא .טשינ סַאּפש ךיא ---

 .םורַא געט ףניפ זיכ ,יירד

 ?ןיילא ןוא ?ךיא סעצָארּפ רעד ןוא ---

 ךימ לָאז רע ,טַאקָאװדַא ןרעדנַא ןַא ןפורּפָא טנייה ךָאנ לע ךיא ---

 ןיא רעדָא ,ןגוָאמ רעדָא ,ןרָאפּפָא לעוו ךיא ןוא סעצָארּפ ןפיוא ןטערטרַאט

 זיוה ןופ קעװַא ךיוא ךָאד טסרָאפ וד .ןיילַא עקַאט ןוא ,םורַא געט עכעלטע

 .ןכָאװ עצִ;ַאג ףיֹוא ןייֵלַא

 ?דימ טשינ טסיב ...ןיימ ךיא ,טוג ךיז טסליפ וד זַא ,רעכיז טסיב ---

 ?םולח ַא ?ּפָאק רעד רשפא

 -עלעד ַא ,זיוה ןיא ָאד ,ןעוועג טנייה ָאד זיא סע .לימע ,סיוא רעה ---

 ייז ןעמוק לָאז ךיא טנייוועג ןבָאה ייז ,ןדיי רענַאקָארַאמ יירד ןופ עיצַאג

 .ןטסקרַאטשמא ןפָארטעג ייז טָאה טרָאד ןעורמוא יד .ןיילַא ןענעז יײז .ןפלעה

 -טעטש יד ןיא סנגעמראפ עשידיי ,ןטינשרַאפ ןעמ טָאה ערעייז סנבעל ?יפ

 -עג רעכיז טסָאה .רעייפ ןטימ קעװַא ןענעז ערעדנַא ןוא זַארַאנַאמ ,יפַאס ךעל

 .עסערּפ רעד ןיא טנעייל

 ןייז .ןעמוקעגקירוצ ןוא שיט ןופ קירוצ ףיוא טירש ַא טכַאמענ טָאה רע

 :רעליטש ןעוועג זיא לוק

 .קיטכיר .ייז וצ ךָאד טסרעהעג .עקירעייז ַא ךָאד טסיכ וד ,ַאהַא --

 | .ייטשרַאפ ךיא ,יורפ עשידיי רענַאקָארַאמ ַא ,ןָאירַאמ סינרעב

 ןופ ,טייקמערָא רעשידיי רעד ןופ סױרַא םוק ךיא .לימע ,קיטכיר --

 ,טגָאועג ריד ךָאד בָאה ךיא .סַאללעמ עקיטרָאד יד

 ךָאד ןיב ךיא .סינרעב ערעייט ןיימ ,רָאפ טשינ ריד סע ףרַאו ךיא --

 !ךיד ייטשרַאפ ךיא ןוא טנַארעלָאט ןעוועג לָאמעלַא

 רערעייט ןיימ ,גנע ןעוועג זיא רימ לייוו ןטרָאד ןופ קעװַא ןיב ךיא --

 ריד ךיא בָאה הנותחו רעזדנוא רַאפ ךָאנ .טנָאזעג ריד סע בָאה ךיא .לימע

 טסעוו וד ,טהעקרַאפ זַא ,טגָאזעג טסָאה וד ,םַאטשּפָא ןיימ ןגעוו טלייצרעד

 ןא ,ךיוא טסייוו וד .קיטכיר זיא סע .ןעמוקַאב ביל רעמ ךָאנוםעד כילוצ ך..
 טַאלג טשינ ןענעז טנַאװ רעד ףיוא טרָאד ןעגנעה סָאװ ,רעדליב ייווצ יד
 -עג ןיימ ןיא: ,סעדינָאמיַאמ ןופ טכיזעג סָאד ויא סנייא .ןעגנונעכייצ ױזַא
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 ,טרעהעג םיא ןופ רעכיז טסָאה .רָאי עכעלטע טבעלעג רע טָאה דנַאל-טרוב

 .ןטנרעלעג ןשידיי רענַאקָארַאמ ןטמירַאב ַא ןופ ,ןטייווצ ,םעד ןגעוו ךיוא ןוא

 ןגעוו ןבָאה רימ .םעלבָארּפ ַא ןעוועג טשינ זדנוא ייב לָאמנייק ךָאד זיא סע

 .טריטוקסיד סנטסקינייוו םוצ םַאטשּפָא ןיימ

 טקױּפעג רעגניפ יד טימ טָאה רע .טערומכעגנָא ךיז טָאה טכיזעג ןייז

 .םעטָא ןייז טרעהעג טָאה' יז .שיט ןופ עטַאלּפ רעד רעביא

 ..רימ ףיוא רעגניפ יד טימ ןעלטייט טעוװ זירַאּפ --

 ;טדערעג רעטייוו טָאה רע .ןעלכיימש טוואורּפעג טָאה יז

 -עמ רעד ןיא טבעל ןַאמ רעטשרע ריא .קעװַא זיא ןָאירַאמ סינרעב --

 .שרעדנַא ץעגרע רעדָא ,ַאקנַאלבַאסַאק ןופ .ַאְלַל

 ןוא רָאטקָאד ַא זיא רע -- .טרעסעבענסיוא יז טָאה -- ,יפַאס ןיא --

 .ןענייּפ ןוא ןקילגמוא ערעייז ןיא ןשטנעמ טפלעה
 :;טדערעג ןוא לָאז ןרעביא ןענַאּפש ןעמונעג טָאה רע

 רעטציא רעבָא ,טנעוו ריפ ןשיווצ ןעוועג סע זיא ,זדנוא ןשיווצ ,ָאד --

 ךָאר ןענעק רימ .ערעזדנוא עגַאל יד ...טלעוו יד ,זירַאּפ ,סַאג יד ,ןסיורד ןיא

 ' .טשינ טראפ
 טימ ךיז ןעמ טריזומַא זירַאּפ ןיא זַא ,לימע ,טוג רעייז טסייוו וד ---

 רעדָא ,דיי -- םַאטשּפָא רעד זיא סָאװ ,טמַאטש ןעמ ןענַאװ ןופ ןכַאז עכלעזַא

 ,קיטומטוגוצ טזיב וד ?רעשינײטַאל רעד ןופ יצ ,עסַאר רעשידרָאנ רעד ןופ

 טלַאה ןעמ .ןעניימ סָאד טסלָאז ,שיטסינַאמוה ןוא טנַארעלַאט-וצ ,,גולקדוצ

 טרעוו סע ,רָאג טרעקרַאפ ;ןדיי ןופ טמַאטש ןעמ זַא ,דניז ןייק רַאפ טשינ

 -עצ חומ ןיא ריד ייב רָאנ .ץייר ןשיטנַאמָאר א ךַאז רעצנַאג רעד ןבעגעגוצ

 ןיא סיורנרצ זיא םור ןיימ ,ביל טשינ ךימ טסָאה ל?ייוו ,ךיז סע טסקַאװ

 .ןײגקעװַא לֶאז ךיא טשינ טסליוװ ,ןעיורפ ערענעש טסכוז וד .ןגיוא ענייד

 .ךימ טספרַאד וד

 ?סינרעב ,ךיוא וד ---

 !ךיוא ךיא .רעכיז ---

 ?ןעמוקקירוצ טסעוו וד ---

 ,ןטרָאד ךימ ןפרַאד ייז .ןעוו טשינ סייוו ךיא .לימע ,טשינ סייוו ךיא --

 טָאה רע .ריט רעד וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה םינּפ טערומכעגנָא ןייז

 .ןעגנַאגעג טשינ זיא ןוא סױרַא טייג רע זַא ,ןזייוו טלָאװעג

 ןייק טשינ טסָאה וד ןוא ,ביל ךיד בָאה ךיא זַא טסייוו וד ,סינרעב --

 .טרָאד ןיינוצקירוצ טכער

 !טסיירט ןוא ףליה ףרַאד ןעמ .לימע ,רימ ףיוא טרַאוװ ןעמ ---

 ?וד סָאװרַאפ --



 5 |ל י מ - טג י װ

 -ןייא בָאה ךיא .עקירעייז ַא ןיב ךיא .טגָאזעג טשרע ריד בָאה ךיא --
 טרָאד ןעמוק סע .ןפַאשנייא ךיז ךיא ןעק טשינ ביוא ,טפַאשטנַאקַאב ןוא סולפ
 ,טָאטש-טרובעג ןיימ ןופ ךָאד ןענעז ייז .ןפלעה ייז ןומ ןעמ .ןעורמוא רַאפ
 .טבילפ ןיימ זיא סע

 ?וטסגָאז ,רע טסייה יװ ,רָאטקָאד רעד ,ןַאמ רענעזעוועג ןייד ,רע ןוא ---
 .רַאטַאנעביא ?אומש ---

 ?ךיוא ריד ףיוא טרַאוװ רע --

 ,ןוז רעד רעטנוא ןַאמ רעטסלדייא רעד זיא רע .לימע ,ָאי --

 ,לַאז םענופ סױרַא טירט עלענש טימ זיא רע
 טשינ ,שיט ןופ דנַאר םייב טרַאּפשעגנָא ןטסיופ יד טימ ךיז טָאה יז

 טשינ ךיז טָאה יז .טקירדעג ריא ףיוא טָאה טסַאל ערעווש ַא .ןלַאפוצמוא
 .ןעיירפַאב טנעקעג

 -ַָארּפ עלענימיוק עטסרעווש יד ןעמונעגנָא טָאה סָאװ ,ןיטַאקָאװדַא יד

 ךיז טָאה ,ןלייטרוא-טיוט ןענועגייב ,טקידלושַאב רעדָא טקידיײטרַאפ ,ןסעצ

 .טעּפילכעג ןוא טעשעהעג טָאה יז .טנייוװענרעדנַאנופ רעטציא

 ןוא טייקכייר רעד רעביא ,קידוועליּפש ןעוועג זיא לאז םעניא טכיל יד
 -פייווצרַאפ סיורג ןיא טרעמָאיעג טָאה הכרב-סינרעב .קרעוו-טסנוק יד רעביא
 ...םייקנסירעצ ןוא גנול
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 .רערעדנַא רעד רעביא ענייא טגָאיעג ןבָאה ןשינעעשעג יד

 רעביא ךיז ןגָארט סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשיבַארַא רעד ןשיווצ ןעורמוא

 ןיא ןירַא ךיז ןסייר ,סעדנַאב עשיבַארַא עטעוועשובעצ .ּפעק עשידיי היא
 - ...םָארגָאּפ ,דרָאמ ,געלשעג :טנָארטעצ ןעמ .,ןלַאטרַאװק עשידיי יד

 ןוא דימ קידארומ ןעוועג רַאטַאנעביא לאומש זיא ןכָאװ עכעלטע ןיוש

 ןעניגרַאפ טשינ ,ןפָאלש טשינ ןופ ,טעברַא רעטגנערטשעגנָא ןופ טּפעשרעד

 ךיז טָאה סָאװ ,ורמוא ןקידארומ ַא ןופ טּפיוהרעביא ןוא ור ןיפ טונימ ַא ךיז

 .ןצרַאה ןיא םיא טצעזַאב

 ןבָאה טײקמַאזנייא יד ןוא ןייּפ רעד ,ןרָאי ןופ טפַאשקנעב עצנַאג יד

 .סיורג רעטספרַאש רעד ןיא ןפורעגּפָא רעטציא ךיז

 -עג ןענעו געט ענייז רשפא ןוא ןכָאװ יד זַא ,ןליפ ןביוהעגנָא טָאה רע

 טיוט ןרַאפ קערש יד .ןברַאטש רָאנ רעדָא ,ןכערבנעמַאזוצ טעוװ רע .עטלייצ

 .םירוסי עקידארומ טימ טימעג ןייז ןיא טקיטסענעגנייא ךיז טָאה

 ןייז ,ןּפַאכוצנָא ךיז סעּפע ןיא טכוזעג רע טָאה גנולפייווצרַאפ ןייז ןיא

 טָאה רע .טקידנערַאפ טָאהעג ןיוש גנַאל ןופ רע טָאה ןיצידעמ {געוו רפסי
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 רעד .גַאלרַאפ זיא סע ןכלעוו ןיא סע ןקיש וצ טומ ןייק טַאהעג טשינ רענבָא

 ןבעל ןייז ןופ ןובשח רעד .טמערַאװעג טשינ םיא טָאה רענייז ווירב-סוחי

 בירקמ ךיז טָאה רע .תושירּפ ,תוריזנ ,טײקמַאזנייא :רעטכַאמעג ַא ןעוועג זיא

 ,רעיורט -- ?לכה-ךס רעד ןוא ,ןעמעלַא רַאפ ןעוועג

 ןײטשרַאפ וצ טימַאב ךיז געט עקיאורמוא ,ערעטיב יד ןיא טָאה רע

 -סיוא ןייק וצ ןעמוק טנעקעג טשינ טָאה רע .רעהַא ַאד זיב ,גנַאג ןצנַאג םעד

 .טרעיײלשרַאפ ןוא טליהרַאפ ,טליונקרַאפ ,טקעדרַאפ ןגעלעג זיא ץלַא .ריפ

 -נַא םוצ רענייא ךעלנע ןעוועג זיא רָאי קיצנַאװצ עטצעל יד ןופ גָאט רעדעי

 ,ענענַאלשרעד ןוא עקנַארק ןופ יירשעג טימ ל?ופ ןוא ןָאטָאנָאמ ,ןרעד

 ,טקרַאטשעג ךיז ןבָאה ןעורמוא יד

 .יפַאס ןיא הליהק רעד ןופ רעייטשרָאפ ייווצ ןפור טזָאלעג טָאה לאומש
  טנעקעג טלָאװ סָאװ ןָאזרעּפ עקיצנייא יד זַא ,ןבעגעגרעביא ייז טָאה רע

 -ַאב יד ,ןָאירַאמ סינרעב !יא ,ףליה ןלעוּפסױא ןוא ךיז ןייז לדתשמ ,ןפלעה
 .זירַאּפ זופ ןיטַאקָאװדַא עטנַאק|

 ,ןטָאש ןרעי עקינעטרעטנוא ,ענעכָארבעצ ,ענעגנָאלשרעד --- ןדיי ייווצ יד

 רַאפ ןקָארשרעד ךיז ןבָאה ,ןעוועג קינעטרעטנוא ןטָאש םענענייא םעד וליפַא

 ?ןפלעה ןעק ןיטַאקָאװדַא רעזירַאּפ עטנַאקַאב יד ,טסייה סָאװ .דייר סלאומש

 טעוװ יז זַא ,ןריטנַארַאג סָאד ןעק רעוו ,ריא וצ ןעמוקנָא ןעמ ןעק ױזַא יו
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 זיא יז --- ,טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה -- ,םעד ןגעוו טשינ טגרָאז --

 /  .רעטכַאט עשידיי ַא

 ?יז --- ,טרעדנואוועג ןדיי ייווצ יד ךיז ןבָאה --- ,ןָאירַאמ סינרעכ ---

 יד ,זַארַאגאמ ?טעטש ןופ לדיימ שידיי רענַאקָארַאמ ַא זיא יז .ָאי ---

 .ַאנַאמַא בקעי ןסייהעג טָאה סָאװ ,דיי ַא ןופ רעטכָאט

 ?וצ ריא וצ ןעמ טמוק ױזַא יו ,ךָאד ---

 זיא יז ,יפַאס ןיא טניואוועג, יז טָאה גנַאל טייצ ַא .יז טנעק ךיא --
 | .בייוו ןיימ ןעוועג

 ןבָאה עַלַא .טָאטש רעד רעביא טײרּפשרַאפ דלַאב ךיז טָאה סעיינ יד

 -עג םיא טימ ךיז טָאה יז ,בייוו ַא טַאהעג טָאה רָאטקָאד רעד זַא ,טסואוועג

 הלודגל-הלוע ןעק ןעמ זַא ,רעבָא ,ןירַא טלעוו רעד ןיא קעװַא זיא ןוא טג

 ןַא ,ָאקָארַאמ ןופ שטנעמ א זַא .ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ ךיז ייז ןבָאה ,ןייז

 טשינ ךיז טָאה ,ןיטַאקָאװדַא ןַא ןרעוו זירַאּפ ןיא לָאז ,?דיימ שידיי םערָא
 | .לבש ןפיוא טגיילעג

 -ייטשרָאפ-הליהק ייווצ יד .ןרילרַאפ וצ טייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע
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 -עלעד ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טרָאד .ַאקנַאלבַאסַאק ןייק ןרָאפעג ןענעדז סרע

 .שארב הפנכ םחנמ טימ ,זירַאּפ ןייק ןניולפעג זיא סָאװ עיצַאג

 -רעד רעקידלַאװג ןיא טבעלעג געט יד ןיא טָאה רַאטַאנעביא לאומש

 גנילצולּפ םיא ןבָאה תוחוכ יד .טכעלש רעייז טליפעג ךיז טָאה רע .גנוטרַאװ

 .ןזָאלרַאפ ןעמונעג

 -ןענוז ענעדלָאג יו ,רענרעק טימ םיורנלימ ַא יו ,טַאהעג ןבעל לופ ַא

 ,..תוקיפס ,ןשינרעטנָאלּפ ,ןנַאזניז ךיוא .,ןזיור ןשיווצ ןלַארטש

 טָאה ,זיראּפ ןיא ןעוועג זיא עיצַאנעלעד יד סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןיא

 -יא סָאד זיא ןעוועג .עקַאטַאדץרַאה ערעווש ַא ןעמוקַאב רַאטַאנעביא לאומש

 םעד ןופ טלעג םעד רַאפ ?ייט ַא ןרָאװעג טיובעג זיא סָאװ לָאטיּפש םענ

 .ַאלודבַא רעבַארַא ןקידרעקיוה

 -בלַאה ןעוועג רעטציא זיא סָאװ ,לָאטיּפש םעניילק םעד ןיא ,טרָאד

 -ענַאלשעצ ןופ סרעּפרעק עטעדנואוורַאפ טרעגלַאוװעג ךיז ןבָאה סע ןוא בורח
 ;עטנערברַאפ ,עטמעשרַאפ ,עבורח ןענַאטשעג ןענעז ןסַאג עבלַאה ןוא ןדיי ענ

 ןוא עקַאטַא-ץראה יד ןעמוקַאב רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד רעד טָאה ,טרָאד

 טיוט םעד ןביירטרַאפ ,ףליה ןבעג םיא לָאז סָאװ ,רעוו ןעוועג םיוק זיא סע

 ,סנּפָאקוצ ןייז ןופ

 אה 8

 םוצ ןעמוקעג רעדיוו ןדיי יירד יד ןופ עיצַאגעלעד יד זיא סנגרַאמוצ

 יד טריפעגניירַא קידנגייווש טָאה טסניד יד .ןָאירַאמ סינרעב ןופ זיוה ןכייר

 5קָאש ַא טימ ןעמונעגפיוא ייז טָאה סינרעב .לַאזםענפיוא ןיא רענעמ יירד
 קילב ריא ,גנערטש ןוא ךיילב קידארומ ןעוועג זיא טכיזעג ריא .ּפָאק ןטימ

 ןיטַאלָאװדַא ענייש יד זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה רענעמ יירד יד ,ףרַאׁש ---

 .ןרָאי ךס ַא טימ ןרָאװעג טרעטלערַאפ טכַאנ רענייא רעד ךרוד זיא

 .שינעגייוושליטש ַא ןעוועג זיא סע

 ;ןדייר ןביוהעגנָא טָאה יז

  טימ טבַאמעגּפָא ןיוש בָאה ךיא .רעכיז .ןרָאפ ךייא טימ לעוװ ךיא ---

 -נילק-לַאטעמ ןעוועג זיא לוק ריא -- ,םורַא געט ףניפ רעדָא יירד ַא ןיא ךיז

 .טיירגעגוצ טרעוו ץלַא -- ,קידנעג

 א ןעוועג זיא לוק ןייז .סיוארָאפ טירט ַא טכַאמעג טָאה הפנכ םחנמ

 :דלוש ןייז רַאפ שינעעזנייא טעב סָאו ,רעטקידלושַאב ַא יו ,סליטש

 ,ַאקנַאלבַאסאק ןייק ןָאיװַא ןטיס טעליב ַא ךייא רַאפ ןבָאה רימ ---

 -עז רימ ?ייוו ,ןָאטעג סָאד ןבָאה רימ .דלעפילפ ןגיה ןופ רעגנײזַא ריפ טנייה
 סָאװ יד ןפלעה וצ טייקטיירג ןוא טייקלעבַאנ רעייא ןיא רעכיז ןעוועג ןענ
 ,ףליה ןיא ךיז ןקיטיונ
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 ךייא טימ ךָאד רַאפ ךיא .דניירפ ערעייט ,ךעלגעממוא ןיא טנייה ---

 עצנַאג ַא טּפינקעגנָא טנייה ןיוש בָאה ךיא .תובוט ןטעבסיוא ,ףליה ןגעוו

 -ַאמ ןייק קעװַא ןיוש ןענעז סעמַארגעלעט .זירַאּפ ןיא ָאד ןעגנודניברַאפ ייד

 לָאז .ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז טירש עטשרע יד .רעטצנעפ עכיוה יד ןיא ָאקָאר

 ןיוש בָאה ךיא .טייקידענג ןוא ףליה ןפרַאד רימ .ןקריוו לָאז סע ןפלעה טָאג

 -טע ןעוועג טרָאד טכָאװ ךיא לפיוו ,זירַאּפ ןיא ןָאטענפױא ?יפױזַא טנייה

 .געט ףניפ רעדָא ,יירד ןטרַאװ ךָאנ טזומ ריא .געט עכעל

 .ןיטַאקָאװדַא עבושח ,טעּפשדצ ןייז טעוװו סע --

 "וא טכיירגרעד ןיוש טָאה טרָאװ ןיימ .טעּפש ןייז טשינ טעוװ סע --

 !םוטעמ

 רַאטַאנעביא לאומש !ַא ,יפַאס ןופ העידי ַא ןטלַאהרעד ןבָאה רימ ---

 .ץלַא ןגָארטרעביא טשינ ןעק רע .ץרַאה סָאד .ןרָאװעג קנַארק רעייז זיא

 .טעברַא ערעווש

 .טנעה יד ןכָארברַאפ טָאה יז

 .ןכערבנעמַאזוצ םייב ןטלַאהעג טָאה יז ךיוא .ןדייר טנעקעג םיוק טָאה יז
 :קיטומ ןעוועג ויא לוק ריא .טקרַאטשעג ךיז טָאה יז

 ַא זיא רע .ןרעוו טנוזעג טעו ?אומש ,ץלַא .ןייז טוג טעװ ץלַא --

 | .ןַאמ רעקרַאטש

 יׁשקע ןגעלעג ךיוא זיא ןקילב ערעייז ןיא .ןגיוושעג ןבָאה ןדיי יירד יד |
 ןעגנערב עלַא .טרָא ןופ ןטערטּפָא טשינ ןלעוו ייז :תונשקע עקידלַאװג ,תונ
 !זומ יז .ןברק ריא ןעגנערב זומ יז ךיוא ,תונברק

 :טדערעג הפנכ םחנמ טָאה רעדיוו

 טלָאז ריא סָאװ ,ןיטַאקָאװדַא עלעדייא ,ןגָאז טשינ ךייא ןענעק רימ ---

 דובכ ןוא טכַאמ ,דלָאג ןופ ץנַאלג רעד טָאה ןגיוא ערעייא ןיא ביוא רָאנ .ןָאט

 יד טימ ןוא ךייא טימ םולש ןכַאמ טשינ ץרַאה רעייא טעװ ,טרעוו ןסיורג ַא

 ,טרעוו ןסיורג ןייק טשינ טָאה ץנַאלג רעד ,רעבָא ביוא .חומ ןופ ןעקנאדעג

 רעטנזיוט ןופ רעצרעה יד ןיא טצירקעגנייא ןייז ןעמָאנ רעייא ןוא ריא טעוו

 ןרעו סע טעװ ,סױרַא תורוד-רוד ףיוא .זדנוא ייב ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא

 .טצירקעגנייא ןוא ןבירשרַאפ

 | !ךייא וצ קירוצ םוק ךיא = |
 יד ,רימ .ןטסולג ןעק שטנעמ ַא סָאװ ץלַא ןוא ןַאמ ַא ָאד טָאה ריא ---

 .תוירחא יד ןגָארט טשינ ןליוו ,ןדיי הדע רעסיורג רעד ןופ רעייטשרָאפ יירד

 ףיוא ןײטשַאב טשינ ןענעק רימ רעבָא ,ןעמוקקירוצ טלָאז ריא ןליוו רימ -

 | | .ךיז רעטניה ןקירב יד ןענערברַאפ
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 -עצ ךיז טָאה יז .טייקטיור ַא טימ ןרָאװעג ןסָאגענּפָא זיא םינּפ ריא

 ,טלביימש

 ןֶא סע םענ ךיא ,תוירחא יד ןפרָאװעגפױרַא רימ ףיוא טָאה ריא --

 ןריּפַאּפ יד טכַאמעג-ךיילג טָאה יז .ןגיוושעג רעדיוװ ןבָאה ןדיי יירד יד
 .שיט ןרעביא

 ןופ רעטציא ייז טקנעדעג יז .ןענָאמ סָאװ ןגיוא ןבָאה ןדיי יירד יד

 -ַאמַא בקעי רעמיורט רעד ,רעטָאפ ריא סָאװ עבלעז יד ,קירוצ ןרָאי ליפ ױזַא
 ירד יד .?לאומש ,רעשיפ רעד ?ליח ,רעלדנעה-?זייא רעד ,עדייז רעד ,אנ
 רעבָא ,ןקָארשעצ ןענעז ייז ,עטנשקעעגנייא ָאד ןעייטש סָאװ ,סרעייטשרָאפ
 -טנגייא ,שטנעמ רעד .שטנעמ םעניא ,טָאג ןיא ןביולג ןפיט ַא ,ןביילג ייז
 ןוא זייב זיא שטנעמ רעד ,גָאט ןופ טונימ עדעי טרַאנעגּפָא ייז טָאה ,ךעל

 ןבָאה ייז .דיירפ ןייק טשינ ,טסיירט ןייק טשינ ייז טיג ,ייז ףיוא קידנרָאצ

 טשוקעג טשינ ,דגַאי ףיוא ןעגנַאגעג טשינ ,טײצלָאמ ןטָאז ַא טַאהעג ןטלעז

 טסולגעג טשינ ,ָאלרַאק-עטנַאמ ןיא טליּפשעג טשינ .רעבייוו עדמערפ ןייק
 םוא טשינ ךיז ןקוק ייז .ץלָאטש ייז ןענעז ךָאד ןוא ,סנגעמרַאפ ןעלמַאזוצנָא
 םעד טימ ץלָאטש ךָאד ןענעז ייז ,דמערפ ייז זיא סָאװ שרעדנַא סעּפע ףיוא
 ַא ןטערטּפָא טשינ ןלעװ ןוא רעיורט םענעגייא םעד טימ ,טנלע םענעגייא
 | .עדריוו רעייז ןופ טייקניד יד רָאה

 :טדערעג טָאה הנידמ דועסמ

 טְוָאֹל .הכרב עלעדייא ,ןעוועג ןיוש ךָאד זיא טלעוו רעד ףיוא ץלַא --

 טדערעג רע טָאה -- ,ןעמָאנ םענעגייא רעייא טימ ןפור לָאמ סָאד ךייא רימ
 -דנוא ,ןייז טשינ טעװ ןוא אטשינ זיא סעיינ םוש ןייק --- ,קידריוו ןוא ךייוו
 רעמ טשינ ךָאד זיא ץְלַא .ןעזעגסיוארָאפ סָאד טָאה תלהוק םכח רעטּלַא רעז
 םעד רעביא טביילב סָאװ .ךעלגנעגרַאפ זיא ץלַא ,שינעדנעלברַאפ ַא יו

 ךיז ריא טָאה רשפא .טוג סע טסייוו ריא ?רעטַאמ ןוא ימ ןייז ןופ ןשטנעמ
 ,ןעמָאנ ןסיורג ַא -- רעטַאמ רעייא ןופ אי טָאה ריא ?ייוו ,טכַארטרַאפ טשינ
 זיא ץלַא .ערענעש ,ןטלעוו ערעדנַא ןיא ןָאטעגניײרַא ,למיה םוצ ךיז ןביוהרעד
 סטָאג ןכיירגרעד וצ רָאפ טייטש ךייא ןוא קיטשינ ןוא שירַאנ ,תמאב ,ךָאד
 לָאמעלַא ךָאד זיא תונמחר ןופ רעיוט רעד לייוו ,לוק סטָאג ןרעהרעד ,טנַאה

 רעודנוא ןייז טעוװ ריא .רע טרעהרעד טָאג טפור ןעמ זַא .ןעלמיה יד ןיא ןפָא
 ןרַאּפשכרוד טעוװ ?לוק רעייא ,טָאג טימ ןדער ךָאד ךיא טעװ ,ןירעכערּפשריפ

 טָאג ןוא ןסָאלשרַאפ ןענעז ןרעיוט ערעדנַא עלַא םגח ,תונמחר ןופ למיה םעד

 ...טלייוורעדסיוא טנעז ריא ,ןרעפטנע ךייא טעוו

 .ןרָאװעגנ ליטש זיא דועסמ

 טימ } ןבילבעג טנעז ריא רעבָא ,םַאטש רעזדנוא ןופ קעװַא טנעז ריא ---
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 -לַא רעד טָאה -- ,טגָאזעג ןוא טגָאזעג סע טָאה ?לאומש .קיביײא ףיוא זדנוא

 ןבָאה ןּפיל יד ןוא ריא וצ טנעה יד טקערטשעגסיוא רעיימנעב ןועמש רעט

 יּפֶא רעייא ןפרַאוװרָאפ טינ טעװ רענייק .ריא טנעז זדנוא טימ --- .טמורבעג

 .זדנוא רַאפ דובכ א !זיא סע .למיה םעד טכיירגרעד טָאה ריא .טייקדמערפעג

 רע ,לאומש טשינ וליפַא ...תוחוכ יד רעביא ןטיונ טינ ךייא טעװ רענייק

 רעייז ,דימ זיא רע .םיא טימ ךיז טקע טלעוו יד ?ייוו ,תוחוכ ןבָאה רָאנ לָאז

 .ןטניוו ןוא סמערוטש רעביא טגָארט .םיוב ַא זיא רע רעבָא .דימ

 -ויּפעג ַא ןופ ץלַאטש רעד .ןגיױא יד ןיא ןּפָאלעגנָא ריא ןענעז ןרערט

 "רעד ןענעז סָאװ ,ןדיי עטסָארּפ יירד יד ןופ טדערעגסױרַא טָאה קלָאפ טקינ

 .רעייטשרָאפ ןוא רעטערטרַאפ ןופ תובישח רעד וצ ןרָאװעג ןביוה

 :טנָאזעג טָאה יז

 -ייטרַאפ ןוא ןיטַאקָאװדַא ןַא ןיב ךיא .דייר יד רַאפ ךייא קנַאד ךיא ---

 ךָאנ ךיז בָאה ןוא ענעריואוושעג ןוא רעטכיר ןופ ןגיוא יד ןיא ןשטנעמ קיד

 טָאה ריא סָאװ ,דייר עכלעזַא ןופ ךיוה רעד וצ ןביוהעגפיוא טשינ לָאמנייק

 .טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגניירַא ירפ טנייה ךיז בָאה ךיא .טגָאזעגסױרַא ָאד

 "יב יד ןשיוטסיוא טנעק ריא ,זירַאּפ ןזָאלרַאפ ךיא לעװ םורַא געט יירד ןיא

 רעד ןיא ןפלעה טָאג זדנוא לֶאֹז .םורַא געט יירד ןופ עטַאד רעד ףיוא ןטעל

 .תוחילש

 ןבָאה ייז .טביולגעג ריא ןבָאה ייז .טגיײנרַאפ ךיז ןבָאה ןריי יירד יד

 וצ םייקטיירג יד ךיז ןיא םסָאה ןוא קילייה זיא גָאזוצ ריא זַא ,טסואוועג

 דעצרעה ערעייז .גנובעלרעביא ןופ טנערבעג ןבָאה רעמינּפ ערעייז .ןפלעה

 .עטזיורבעצ ןעוועג ןענעז רעטימעג ערעייז ,טּפַאלקעג קיטסַאה ןבָאה

8 8 8 

 ןוא ןבעל ןשיוװצ טבעוװשעג טָאה ,רַאטַאנעביא ?אומש רָאטקָאד רעד

 .טיוט

 גרעב יד ןופ ןציּפש יד רעביא ןוא ןטעשטעמ ןופ ןטערַאנימ יד רעביא

 דנַאר םייב טנערבעג םעדכָאנ ןוא רלָאג ןרעטױל טימ טנערבעג ןוז יד טָאה

 .טלעוו רענעי ןוא םונהיג ןופ גָאזנָא טימ ,ןעלמיה יד ןופ

 -יולג יד ןפורעג ץלַא ןיזדואעמ רעשיבַארַא רעד טָאה סנגָאטרַאפ יד ןיא

 ןטייז ריפ יד וצ ןגָארטעג ךיז טָאה לוק ןייז .חליפת-ןגרָאמירפ רעד וצ עקיב

 יד טסיירט ןבעגעגרעביא ןוא ,ףור סטָאג ןבענעגרעביא ןוא ט?עוו רעד ןופ

 ןייג טשינ ןענעק ןוא סרעגעלעג יד ףיוא ןייּפ ןיא סיוא ןעייג סָאװ ,עקנַארק

 ,ןפרואווסיוא יד וצ ייס ,עלַא וצ טעדנעוועג ךיז טָאה רע .ןײרַא טעשטעמ ןיא

 ןגָאלש ןוא ןדניצרעטנוא ,ןדרָאמ ןוא ןביור טנייה ןלעוו ןוא ןטכענ ןבָאה סָאװ
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 -מורפ ךיז ןיא ןגָארט סָאװ ,עקיטרַאפטכער יד וצ ייס ןוא ,ןשטנעמ ערעדנַא

 ןופ טייקיולב יד ןוא טקעוװעג טָאה לוק סָאד .ערעדנַא רַאפ טסיירט ןוא טייק

 .ןעננולשרַאפ סע טָאה סנגָאטרַאפ יד

 טציילפעג ןוא טציילפעג חנבל רעד ןופ רענליז רעד טָאה טכענ יד ןיא

 .םולח ןוא טכיל טימ טפירטעג ,טייקיולב עלעקנוט ַא ןשיווצ

 .טיוט -- ןופ לעווש םייב ןעוועג זיא רַאטַאנעביא לאומש

 ,ןעורמוא יד ןופ טלסיירטעצ ןעוועג ןענעז יפַאס ןופ ןשטנעמ יד

 לטעטש סָאד זיא ןעורמוא יד ןופ רעמ .ּפעק ערעייז רעביא ךיז ןגָארט סָאװ

 ןטבילַאב םעד ןופ טיײקפַאלש רערעווש רעד ןופ ןנָארטעצ ןוא קיאורמוא

 ,לאומש רעטסיירט ןוא רָאטקָאד

 עקַאט ןענעז ןעלמיה יד .ףליה ךָאנ ןדנעוו וצ ןעמעוו וצ ךיז ָאטשינ

 ,גנונעפָאה ןוא טכיל טימ ,טייקרעטיול ןוא טײקמערַאוװ טימ ןפירט ,עיולב

 ןוא ןענייוועג יד טָאנ וצ וצ טשינ ןזָאלרעד ןוא טקַאהרַאפ ןענעז ייֵז רעבָא

 ןופ ,טלַא ןוא גנוי ןופ רעמָאיעג רעד ,ןרערט ןוא תוליפת עלַא יד .ןטעבעג

 סטָאג ,ץענרע ןיא טשינ ןעייגרעד --- ָאד ןשטנעמ ןדעי ןופ ,בייוו ןוא ןַאמ

 זױלב ,טמוק שינרעטצניפ ןיולב .ןעמעלַא ןופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה טנַאה

 .לקניוו וצ ?לקניוו ןופ ןגָארטעגרעדנַאנופ טרעוו רעיורט

 -יוא ןַא טלדנַאהעגנייא ,דרעפ טנַאּפשעג ןעמ טָאה עכָאטַאמוס רעד ןיא

 -יױטלָאד עטסעב יד ןעגנערב רעהַא ַאקנַאלבַאסַאק ןייק ןפַאלענ ןוא ליבָאמָאט

 טכַארבעג רעהַא ןעמ טָאה תורצ עסיורג טימ .ָאד טרָאד ןענעז סָאו םיר

 -נייא ןבָאה ןוא רַאטַאנעביא ?לאומש ןופ טרעהעג ןבָאה ייז .םיריױטקָאד ייווצ

 לופ ןעוועג זיא געוו רעד םגה ,ןיירַא נעוו ןטייוו ןיא ךיז ןזָאל וצ טקיליוועג

 -דנעטשפיוא ,טנגוי הנחמ רעטעוועשובעצ רעד ןופ ןעגנורעיול ןוא תונכס טימ

 ,"טייהיירפ, ןוא טכער רַאפ רעפמעק ,רעל

 ,טעב סרָאטַאנעביא לאומש ייב ןענַאטשעג ןענעז םיריוטקָאד ייווצ יד

 ,רעבַארַא םעד ןופ ןרָאװעג טיובענ זיא סָאװ ,לָאטיּפש ןבורח-בלַאה םעד ןיא

 רעטצניפ ןעוועג רעמינּפ יד ןענעז ןדייב ייב .ןַאללודבַא ןקידרעקיוה םעד

 רָאטקַאד םעד ןפלעה טנעקעג טשינ טָאה ןעמ .רעמָאיעג טימ טּפַאזעגנָא ןוא

 | .לאומש

 -עג-בלַאה -- ןגיוא יד ,דנַאטשוצ ןזָאלטסואוװַאב ַא ןיא ןנעלעג זיא רע
 רעיורט םעד ןיא ןענורעגסיוא ןענעז סעגר ןוא ןטונימ ,ןהעש יד .ענעסָאלש

 -רעדורעצ ,רעניילק ַא ןופ תוליפת טרעטַאלפעג ןבָאה םיא רעביא .םורַא ןיפ

 .טלעוו רעט

 זיא תונמחר ןופ רעיוט סָאד ךיוא .ןסָאלשעג ןעוועג ןענעז ןעלמיה יד

  .ןסָאלשעג ןעועג
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 טשינ ןוא יפַאס ןיא ןזיװַאב גָאט םענעי ןיא ךיז ןבָאה ןשטנעמ ייווצ

 לַאמַאג ןעועג ןיא סָאד .טעב סרַאטַאנעביא לאומש ןופ ןטערטּפָא טלָאװעג

 .ךערעדנַאװ רעד ,ירַאבדימ םימחר ןוא זַארַאגַאמ ןופ דיאַאס

 ןיא זַארַאנַאמ ןייק ךיוא טכיירגרעד טָאה טייקנַארק רעד ןגעוו סעיינ יד

 .דיאַאס לַאמַאג ןַאמ ןעמורפ ,ןקשטיטלַא םעד ןופ ןיירַא ףיוה םעד

 .ןליוו ןוא עיגרענע טימ ל?ופ רעבָא ,דימ ןוא טְּלַא ןעוועג ןיוש זיא רע

 יד ,ךיילג -- טלַאטשעג סָאד ,רעטסעפ ַא ןעוועג ךָאנ זיא גנַאג ןייז |

 סָאד ,ןשטיינק טימ לופ --- ןרעטש רעד ,ןערב ןוא טייקגנוי טימ --- ןגיוא

 | .ןייש ןוא קיכָאנל -- םינּפ

 ןוא רעמייב טצנַאלּפרַאפ קירוצ ;זיוה ןייז טיובעגפיוא קירוצ טָאה רע

 -ַאק-ץַאש ענייז ןיא .גנַאג ןלופ ןיא ןעוועג זיא יירענערב-?גיצ יד .רענטרעג

 .דלָאג ןוא טלעג טימ תורצוא ןסָאלפעגניירַא ןבָאה ןרעמ

 ןפיוא .ןברָאטשעגּפָא טאהעג ןיוש םיא ןענעז רעבייוו יירד עטשרע יד

 -עג טשינ ןיילַא טָאה רע .ךעלקינייא ןוא רעדניק ןפָאלעגמורַא ןענעז ףיוה

 .ןעמענ ערעייז טקנעדעג טשינ ןוא ןענעז ייז רעוװ טסואוו

 -לֵא רעד .טָאטש רעד ןופ רעטָאפ רעד ןעוועג .קיטכעמ ןעוועג זיא רע

 טנַאּפשעג לָאמַא ,לָאמַא ןבָאה סיפ סנעמעוו ,טַארקָאטסירַא רעשיבַארַא רעט

 זיא רע .ַאקעמ טָאטש רעטקילייהרַאפ רעד ןיא ןדמאז ןוא רענייטש יד רעביא

 .ןדיי רַאפ ייס ,רעבַארַא רַאפ ייס טפוש רעטונג ַא ןעוועג ץֹלַא ךָאנ

 -וצנייא טשינ טפַאשקנעב עקידארומ ַא ןגָארטעג רע טָאה ןצרַאה ןיא

 "קָאר ןשידיי םעד וצ ןוא ,ַאקסומ --- רעטכָאט ןייז וצ ןעוועג זיא סָאד .ןליטש

 .רַאטַאנעביא לאומש רָאט

 טָאה ַאקסומ טניז ,טייצ רענעי ןופ ןפָאלעגּפָא טַאהעג ןענעז ןרָאי ךס ַא

 ריא ןגעוו טגָאזעגנָא ןוא ןלאומש ןופ זיוה ןיא ןזיװַאב לָאמ ןטצעל םוצ ךיז

 רעד ןופ ,סנגינעגרַאפ ןופ טלעװו רעד ןופ קעװַא טייג יז זַא ,ךדנ םעיינ

 .טשינ סָאד טביולרעד ַאללַא םגה ,דיירפ רעכעלשטנעמ

 ןענעז ןתמא ןוא תומולח טימ ןטלעװ ,טכענ-חנבל עלופ ךס ַא רעייז

 טרעװ םי רעד ןוא ,םי םוצ ךיז ןעיצ ןרעסַאװ עֶלַא יו ױזַא ,ןסָאלפענּפָא

 ןוא תומולח ןיירַא טייצ רעד ןיא ןסָאלפעג ןענעז ױזַא ,לופ טשינ לָאמנייק

 ןופ טפַאשקנעב יד ןעוװעג זיא ױזַא ,ןרעטיצ-דיירפ ןוא רעיורט ,ןטפַאשקנעב

 7 .ןַאקסומ וצ ןדיאַאס לַאמַאנ

 .טרעהעג טשינ ריא ןופ טָאה רע

 טלעוו רעד ןיא ץעגרע ןופ טײרּפשעג ןוא טײרּפשעג ךיז טָאה רדנ ריא

 ,דיאַאס לַאמַאג ןופ ףיוה םוצ זיב ןעוועג זיא יז ואוו
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 .דלַאו ןוא דלעפ רעביא קעװַא יפַאס טָאטש רעד ןופ טלָאמעד זיא יז

 טאהעג הטרח טָאה יז .טרעטיברַאפ ןוא רעטצניפ ןעװעג זיא טימעג סָאד

 טשינ טָאה יז .טרעױדַאב טשינ ןוא טכַאמעג טָאה יז סָאװ ,גָאזוצ םעד ףיוא

 טָאה -- ליצ רעד זיא סָאװ ,ליצ ַא טָאהעג ָאי ןוא ליצ ןייק ךיז רַאפ טַאהעג

 .טסואוועג טשינ ךעליירג יז

 ,יורפ ענייש ַא ןײלַא ענייא .ךיז טימ טלעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז
 -רע ןוא ןעננוטסולג ןופ ןטימ ןיא ,טייקפייר ןוא ילבפיוא ריא ןופ ןטימ ןיא

 .ןרעגַאב עשיד

 רעהנַא ןַא ןרעוו ןוא םעלַא ןופ ןָאטסיױא טלָאװעג ךיז יז טָאה רעטציא

 -וצ ,רעכיז לָאמעלַא ןעוועג זיא יז .םילונלינ ןיא טביילגעג טָאה יז .שטנעמ

 םעניא ןוא טָאג ןיא טייקטביולגעגנייא ןוא ןעגנואעז ,קיטש-ףושיכ עריא ביל

 רעדנַא ןא ןיא ?גלוגמ ןבעל םייב טרעוו שטנעמ רעד זַא ,םישעמפ סלוויימ

 סדעמכַא ןעמונעגרעביא טָאה רַאטַאנעביא לאומש יװ טוג ױזַא .טלַאטשעג
 ריא טימ ךיוא זַא ,רעכיז ןעוועג יז זיא ױזַא ,טרעקרַאפ רעדָא ,טלַאטשעג

 טלַאמעד ןוא טלאטשעג רעדנַא ןַא ןיא ןייגרעביא טעוװ יז .ןפערט סע טעוו

 סָאװ ךיז טימ ןָאט ןענעק טעװ יז ,ןדנובעגפיוא ןייז רעריא גָאזוצ רעד טעוו

 .ןלעו טעוװ יִז

 יז .ןריא לרוג םעד טימ ןעּפעשטרַאפ וצ ךיז טַאהעג ארומ ןיוש טָאה יז

 ריא ,טייקינעּפשרעדיװ ריא בילוצ זַא ,ןעזעגנייא ךעלרעּפמײשַאב ךָאד טָאה

 -רעד ויא יז .טפָארטשַאב ןוא ןגָאלשעג ןרָאװעג יז זיא טײקטרַאּפשעגניײיא

 .ןעגנַאגרעד טשינ -- ןוא ןעגנַאו

 לָאמנייק ןלאומש ןיוש טעוװ יז זַא ,ךיז ייב טכַאמעגּפָא טָאה ַאקסומ

 .םינּפ ןטױט סדעמכַא ןעז טינ רעמ ןיוש ןעק יז יו טונ ױזַא ,ןעז טשינ

 זיוה סרעטָאפ ריא ןיא ןעמוקקירוצ ןופ טגָאזענּפָא טשינ ךיז רעבָא טָאה יז

 .יינ סָאד ןופ ןביוהנָא ץלַא רעדיוו רשפא ןוא ןיירַא

 ןָאטעג יז טָאה ָאד .טעטש ןוא ךעלפרעד ןיא טלעטשענּפָא ךיז טָאה יז

 ךיוא ןוא ּפוז ?סיב ַא ,טיורב ?לקיטש סָאד ןענידרַאפ וצ ידכ ,ןטעברַא ערעווש

 .בייל ןרַאפ דיילק ַא ךיוא עקַאט ןוא רעגעלטכַאנ פָאד

 טלַאװעג טָאה יז .טעטש עסיורג יד ןופ רעטייוו סָאװ קעוװַא זיא יז

 .ןביילב טרָאד ןוא רבדמ רעד ייב לייה ַא ןכיירגרעד

 טשינ יז מָאה ,טפַאשקנעב יד ךיז ןיא ןליטשנייא טלָאװעג טָאז יז ?פיוו

 םורַא ןוא ריא ןיא טייקליטש יד יוװ רעקרַאטש ליפ ןעוועג זיא סע .טנעקעג

 / .ריא

 .טרעדנַאװעג יז טָאה םישדח ןוא ןכָאװ ,טכענ ןוא נעט
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 -נייא ןוא עקידנרעדנַאװ ,ןשטנעמ ײלרעלַא טימ טנגענַאב ךיז טָאה יז

 | | יי | .ענעסעזעג
 .,טליפרעד ,ןעזרעד ןיוש טָאה ןעמ .ריא וצ טעּפעשטעג ךיז ןבָאה רענעמ

 -עג עצנַאג ריא טקעדרַאפ טָאה עטכַאלּפ יד םגה ,יורפ ענייש ַא זיא יז זַא

 ,עריא ןגיוא עקידרעייפ ייווצ יד זיולב ןעמ טָאה ןעזעגסױרַא ןוא טלַאטש

 ןוא טרָא וצ טרָא ןופ ךיז ןּפעלשמורַא סָאד ןעמּוקעגנָא רעווש ויא סע
 ,ןיילַא ךיז רַאפ טרָא ןייק ןעניפעג טשינ

 יז ןגָאזוצ ?םיוו ,ןעגניװצפורַא ךיז ףיוא טלָאזעג טָאה יז םידדנ ?פיוו

 ץלַא ךיז טָאה סע .ןפלָאהעג טשינ טָאה סע -- טָאג ןבעג טלָאזעג טשינ טָאה

 | ,טזיורבעצ ןוא טעוועטניבעג ריא ןיא

 :ןעוועג סע זיא גָאט א לָאמנייא ןוא

 -סַאלטַא יד ןופ סנסופוצ ,לטעטש ןפרָאװרַאפ יַא ןיא ןעמוקעגנָא זיא יז

 -זייה עכעלטע ,זדלעפ ַא ןופ טלַאּפש ַא ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ?טעטש ַא ,גרעב

 ,רענעמ ענייש ,ןעיורפ עטליהרַאפ ,סניילק ַא לטעשטעמ ַא ,ענעפרָאוװעצ סעק

 טבענ ןוא געט ןגיל ןוא לָאװ ןבעוו ,ףָאש יד ןעשַאּפ טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ
 ןופ ןיוה-ייט םעד ןיא יו טונ ױזַא ,זיוה-ייט םעניילק ַא ןיא דעדָא ,דלעפ ןיא

 ,סיפ יד ןופ סעטַאיּפ יד ךיז ןצַארק ןוא ,יפַאס ןיא ןקידרעקיוה םעד ַאללודבַא

 -עגיטשינ ןענעז סָאו ,תוישעמ עקידארומ ךיז ןלייצרעד ,ןעייּפש ,ןרעכיור

 רעקילדנעצ יד ,ןרָאי יד ייברַאפ ָאד ןעייג ױזַא .ןגיוטשעג-טשינ ןוא ןגיולפ

 ,רָאפ טמוק טשינרָאג ןוא ךיז טרעדנע טשינרָאג .רעטרעדנוח יד ,ןרָאי

 ןוא עליק ןענעז ןטכַאנרַאֿפ יד ,דלָאג טימ טציילפ ןוא טנייש ןוז יד

 ןעמ ןוא רעבליז טימ טציילפ טכַאניײב .בייוו ןוא ןַאמ ייב ןטולבעג יד ןצייר

 טלדנַאװרַאפ טרעוו ץלַא .היח-רבדמ ןוא -גרַאב רעד ןופ יירשעג סָאד טרעה

 ,יולב טימ לופ ןענעז סנגרַאמירפ יד .טייקליטש רעד ןיא זיא סָאװ ,םולח ןיא

 ,לּפענ ןוא זָאר

 סָאד ןוא ןוז יד ךיז טלגיּפש סע ןכלעוו ןיא ,יוט םעד ןעקנירט ןזָארג יד

 טשינ טריטסיזקע ,ןעמָאנ ןייק טשינ טָאה לטעטש סָאד ,ןוז רעד ןופ רעייפ

 טמוק לָאמַא ,םעד ןופ טשינ טסייוו רענייק ,טלעוו רעד ןיא עּפַאמ ןייק ףיוא
 סעיינ עלעסיב ַא רע טגנערב ,?טעטש רערעסערג ַא ןופ רעביירט-למעק ַא ןָא
 דש ַא טָאה טרָאד ;רעד ןוא רעד ןברָאטשעג זיא טרָאד זַא ,טרָא םענעי ןופ
 -סולג ןיא ןלַאפנײרַא לָאז רע רעכַארַא ןקיביולג-םורפ ַא טדערעגנָא טכַאנייב
 טרָאד טָאה ןעמ יצ ;דניירפ ןייז ייב בייוו סָאד ןעמענוצ ןוא דניז ןוא גנוט

 ץעגרע ךיז טָאה ןעמ רעדָא ,ןקידוועעז ַא רַאפ לזייא ןדנילב ַא טלדנַאהרַאפ

 טימ טלגָאהעג טָאה סע :טָאג ןופ ףָארטש ַא ןלַאפעג זיא סע ןוא ןגָאלשעצ
 .ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןיא ייזרַאפ רעד ןוא רענייטש
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 ןוא סעװרָאב ןעוועג זיא יז .עלעטעטש םעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא ַאקסומ
 יז ןטניוו ןוא ןגער ןופ ,ןוז רעד ןופ טנערבעגּפָא םינּפ סָאד .ןסילשעגּפָא
 ךרוד.טסולגעג טשינרָאג וצ ,טלָאװעג טשינרָאג ,טגָאמרַאפ טשינרָאג טָאה
 -סיוא ןרָאװעג שינעקנעב סָאד זיא רעדנַאװ ןוא ?גָאװ ןופ טייצ רעגנַאל רעד

 ?טשינ ןעמעוו וצ ,ןלאומש וצ בייל ריא ןיא ןשָאלעג

 טימ ןעמַאזוצ ןקיטכענרעביא ןזָאל יז לָאז ןעמ ןטעבעגנייא ךיז טָאה יז
 .ךַאד א רעטנוא ץענרע ,דלעפ ןופ ףָאש יד

 ַא טלייטעגוצ ךָאנ ריא טָאה ןעמ .טַאהעג תונמחר ריא ףיוא טָאה ןעמ
 יז .ייט עסייה ?ּפעט ַא ,טיורב קיטש ַא ריא ןבעגעג ,ערדלָאק ַא רַאפ קַאז
 ,טקנַאדעג טָאה

 ןעגנולקעג טָאה עמיטש ריא .טכַאדרַאפ ןפורעגסױרַא טָאה ןישל ריא
 טייג ױזַא טשינ ,ָאד ןעמ טדער ױזַא טשינ .טייקטייוו ןוא טײקמערַאװ טימ
 .רעבייוו יד ןופ ןטפיה יד ָאד ןענעז ױזַא טשינ ןוא ,ָאד ןעמ

 .טגיוװרַאפ יז טָאה טייקדימ יד .טכַאנ ַא ןפָאלשעגרעביא זיא יז

 דלעפ ןיא ףָאש יד סױרַא טביירט ןעמ ןעוו ,גָאטרַאפ ןעיולב םעניא
 -טנַא ןעוועג ריא ייב זיא םיִנּפ סָאד .ףָאלש ןופ ןעמוקעגפיוא יז זיא ,ןיירַא
 א טליּפשעג טָאה ןנרָאמירפ םענופ טייקיולב יד .טעקַאנ ןעלסקַא יד ,טליה
 -רעד ןיא ?כעלַאװק ַא ייב רעדָא ,ואוו-ץעגרע ןשַאוואוצנייא ךיז שינעטסולג
 טָאה יז .ָאד ראג רעדָא ,םענורב ַא ייב ץעגרע רעדָא ,טלַאּפש-גרַאב ןקידנבענ
 -נייא ךיז עטערָאק ַא ןופ רעסַאװ לסיב ַא טימ ,רָאה יד טמעקרַאפ זיא סע יו
 ןוא לַאטש םעד ןופ ןײגוצסױרַא טיירג ןעוועג זיא יז .םינּפ סָאד ןשַאװעג
 סע .טסואוועג'טשינ ןיילַא יז טָאה ,ןיהואוו .רעטייוו ןוא רעטייוו ןּפעלש ךיז
 ליצ ןייק ָאטשינ זיא סע .טלעוו רעד ףיוא ןיהואוו ןייק ןַארַאפ טשינ ךָאד זיא
 סע זיא טשינ ןעמ ליוװ ,ליצ רעד סָאד !יא ןעמ ליוו .ץענערג ןייק טשינ ןוא
 רעד ןעד זיא סָאװ .טלעוו רעד ןופ ל?קניוו רעדנַא ןַא ןיא ץעגרע ,רעטייוו
 ?דיישרעטנוא

 -סורַא ףרַאד סָאװ גנוי רעד ,ךוטסַאּפ רעד זַא' ,טסואוועג טשינ טָאה יז
 זיא ןוא גנוטסולג טימ ריא ףיוא טקוק ,ןײרַא דלעפ ןיא ףָאש יד ןביירט
 -יוה ַא -- גנוי רעד .ןעמַאזוצ טייקכעלבייוו ריא טימ ןדנעלרַאפ וצ יז טיירג
 ןכירטש יד רָאנ ,םינּפ ןייש ַא ,שטנעמיגרַאב ַא ןופ םינּפ ןדליוו ַא טימ ,רעכ
 עלופ ןּפיל יד ,ןיורב ןוא טנערבעגּפָא זיא טיוה' יד ,עטעװעטרַאהרַאפ ןענעז
 טייקליכ יד ךיז ןיא ןבָאה ,עצרַאװש ,עקידרעייפ --- ןגיוא יד .גנוטסולג טימ
 סָאװ שטנעמ ַא .ַארַאהַאס רעד ןופ ןטניוו ןוא סמערוטש יד ,גרעב יד ןופ
 טימ ןקיטעזנָא בייל סָאד זיולב ,טלעוו רעכעלרעסיוא רעד ןופ טשינרָאג ליוו
 טָאה בייוו ַא ךיז ןפיוק וצ טלעג ןייק .ןליטש וצ ןעגנוטסולג יד ןוא זייּפש
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 טָאה רע .רָאי ןצעביז טלַא זיא רע .םעד וצ ןעגנַאגרעד טשינ ךָאנ ,טשינ .רע

 םעד רַאפ ןגָארטוצננעקַא הטורּפ ןייק ,סּפעש ןייק טרָאּפשענּפָא טשינ רעבָא

 ,ָאר-ָא-טָא ,ָאד ןוא .ןקיפַא גיצ ןייק טשינ ,דניר ןייק טשינ ,בייוו ַא ןופ זיירּפ

 לָאז רע טעב ןוא טעב רע ןעמעוו וצ רעד ,ַאללַא .רעדנואוו ַא ןעשעג ךָאד זיא

 -ענוצ ָאד םיא טָאה ,בייוו ַא ןפיוקוצנייא ךיז ןסּפעש ייווצ ַא ןקישוצ םיא

 טשינ ןרעהעג ןסּפעש עדַאטס יד .טרַאג רע סָאװ וצ/ ןוא ליוו רע סָאװ טקיש
 ...ילַא ןַאמכַאר ןביוט םעד וצ רָאנ ,םיא וצ

 סָאװ ,רעדנואוו םעד טימ ןקיטעזנָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה גנוי רעד

 ןופ דלָאנ סָאד יו ,סעציילּפ עקידנדנעלב :;ןגיוא ענייז רַאפ ּפִא ךיז טליּפש

 ץיּפש ןפיוא רעייפ ןקימַאלּפ טימ ךיז טנערבעצ יז רעדייא טכַאנרַאפ ןוז רעד
 ענייז ןיא יולב זיא סע שזַא ,ץרַאװש --- רָאה יד ;גרַאב ןטסכעה םעד ןופ

 -עג ןייש רעבָא ,ץיה ןוא טניוו ןופ טרעקַאעצ -- םינּפ ריא טנייה ;ןניוא

 -כַאר ןביוט םעד ןופ ?בייוו עגנוי רָאנ סָאד זיא ןעזעג רע טָאה ױזַא .טצינש

 סָאד ןעמוקעג סע זיא ןיירַא לַאטש םעד ןיא ,ָאד .שרעדנַא טשינ ,ילַא ןַאמ

 ,ףרָאד ןיא ןלייצרעד סָאד לָאז רע ןעוו .ףָאש עדַאטס רעד ןשיווצ ,רעדנואוו

 -עננײרַא ןעמ טָאה ןירעלטעב ַא ,עקרעּפעלש ַא .ןביולג ןלעוו'טשינ ןעמ טעוו

 ,רעטייוו ןרעדנַאװ ןוא ןפָאלשרעביא לָאז יז לַאטש ןיא טנוװַא ןטכענ טזָאל

 -נירּפ ַא ןענופעג ,יִלַא ןַאמכַאר ןביוט ןופ ךוטסַאּפ רעד ,רע טָאה טנייה ןוא
 | | .דלָאג טימ רצוא ןַא ןענופעג ,ןיסעצ

 טימ ךיא ףיוא ןקוק סָאװ ,ןגיוא עקידנענערב יד ןעזרעד מָאה ַאקסומ

 ריא ןופ טייקטנעָאנ יד ,םינּפ ריא סיוא יז טיה טייצ רָאי עכעלטע .גנוטסולג

 םעד ןופ גיוא ןרַאפ ייס ןוא גיוא ךעלבייוו ַא רַאפ ייס ,ניוא ןדעי רַאפ בייל

 גנוי רעד .טעּפשיצ זיא סע .ןטיהענסיוא טשינ ךיז יז טָאה טָא ןוא ,ןַאמ

 ךיוא זיא ױזַא ,קידהוואת ןוא דליוו זיא רע .גנוטסולג ןייז טימ יו טנערברַאפ

 ..ןַאמ ריא ,דעמכַא ןעוועג

 ןופ סױרַא געוו' םעד ןעמונעג ןוא םינּפ סָאד טקעררַאפ לענש טָאה יז

 ַא ןעוועג יא םעטָא ןייז .געוװו םעד טלעטשרַאפ ריא טָאה גנוי רעד ,לַאטש
 ' ,דעפסייה

 ןייז טסעװ וד ,רימ וצ טקישעג ךיד טָאה ַאללַא !קעװַא טשינ ייג ---
 : .בייוו ןיימ

 .ןייג ךימ זָאל .ןיינ ..,ךיא --

 .בייוו ןיימ ןייז טסעוו וד .אלַאזבַאק זיא ןעמָאנ ןיימ ---
 .טזָאלעגּפָא טשינ טָאה גנוי רעד .ןקָארשרעד טסנרע ךיז טָאה ַאקסומ

 ,רעקילייה ַא יו ,טָאג ןופ רעדנואוו ַא ףיוא יו טקוקעג ריא ףיוא טָאה רע
 : .סנ ַא יו
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 .אקסומ ןזיא ןעמָאנ ןיימ ---

 .א-א"ק-סומ ,ַאקסומ ,רימ טסלעפעג וד ---
 ,גנוטסולג ןוא טנוזעג טימ טכַאלעצ ךיז טָאה רע
 בָאה ךיא .?דייב ַא ןיא ךיא ןיואוו טרָאד .ןביילב ָאד טסעוו וד --

 ךיא .ןטלעק עקיטכַאנייב יד ןופ ןצישַאב וצ ךיז קעד ַא טבעוועגסיוא ןיײלַא
 וד .ריד רַאפ ןייז טעװ לגָאל ןייא .רעסַאװ רַאפ ןעלגָאל ייווצ ךיוא בָאה
 .בייוו סנביוט םעד ןַאטכַאר ,ַארַאהַאז עניילק יד יו ןייש טסיב

 .אלַאזבַאק ןופ בייוו סָאד ןרָאװעג זיא יז .ןבילבעג זיא ַאקסומ
 ןענַאטשעג זיא טלעוו עכעלרעסיוא יד ,ןכָארבעג ןעוועג זיא רדנ רעד

 .טייוו רעייז ,טייוו

 ןופ ןרעדנואווּפֶא טנעקעג טשינ דנַאנַאכָאנ ןרָאי ךיז טָאה ַאלַאזבַאק
 ַאללַא ןַא ,סע טסייה .ןפָארטעג םיא טָאה סע סָאװ רעדנואוו ןסיורג םעד
 ביול ליפ ױזַא ןבעגּפָא טשינרָאג ןעק רע זַא ,םיא וצ טונ ױזַא ןעוועג זיא
 | | .םיא

 .רעדנואוו ןסיורג םעד טימ לופ ןעוועג זיא ַאקסומ ךיוא
 ַא וצ ןגָאלשרעד טנעקעג טשינ ךיז ,פךייב ַא ןיא טבעלעג ןבָאה ייז

 ןוא טײקמערַא .ףָאש ןייק וצ טשינ ,בוטש ַא וצ ךיי ןגָאלשרעד טשינ ,זיוה
 ךיז טָאה גנוסעגרַאפ יד .ןַאמ ריא טימ טדערעג קינײװ טָאה יז .גנוסעגרַאפ
 יז רע ןסעגרַאפ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה יז זַא ,טייוו ױזַא ,רעפיט ןבָארגעג
 ,זיא ןיילַא

 .ןרָאי יד טלייצעג טשינ טָאה יז .טייצ רעד ןיא ןענורעגסיוא זיא םייצ
 ןופ ןסירעגּפָא ןייטש ַא ךיו טָאה ,םערוטש ןופ טכַאנ ַא ןיא ,לָאמניײא

 ןֿפַאמעג זיא ןייטש ןייא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא רענייא ךָאנ םעדכָאנ ,גרַאב ַא
 רעד טימ טָאה סָאװ ,ַאלַאזבַאק ןקידנפָאלש םעד ןפָארטעג טָאה ,פךייב ןפיוא
 ףֵאש יד ןטיה ןַאקסומ טזָאלעג ,ןליופרעטנוא ןוא ןרעטלע ןעמונעג ךיז טייצ
 ,ןפָארטעג טָאה ןייטש רעד .לַאטש ןיא טכאנייב ןוא דלעפ ןיא גָאטייב
 ,ןעמוקעגמוא זיא ַאלַאזבַאק

 םוצ קירוצ ןרעדנַאװ ןעמונעג ַאקסומ טָאה גָאט ןופ ךורבסיוא ןטימ
 ןבָאה סע .ַאקסומ עקילָאמַא יד טכַאװרעד ריא ןיא טָאה סע .זיוה סרעטָאפ
 -וקעגמוא ךָאד זיא דעמכַא ךיוא .רעדליב ןוא תונורכז טכאוועגפיוא ריא ןיא
 | .טכעלפענ-ןזדלעפ ַא ןיא ןעמ

 טָאה דיאַאס לַאמַאג .ןירַא זיוה סרעטָאפ ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא יז
 .ריא טימ ןוא ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ דיירפ סיורג רַאֿפ

 -ויק טימ טָאה יז .ןגעמרַאפ ןייז ןופ עטנירַאה יד ןרָאװעג ויא ַאקסומ
 ןעוועג זיא יז .טײקמַאזנייא ןיא טבעלעגנ טָאה יז .טַאהעג הנותח טשינ םענ
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 םירוסי עגנַאל ךָאנ זיא סָאװ ,ןיגינעק ַא ,ןירעשרעה עמַאזנייא ןַא רעטציא

 | ,טפַאשרעה ריא וצ ןעמוקעגקירוצ

/* 4 2 

 ךיז ןבָאה רַאטַאנעביא לאומש ןקידנעייגסיוא ןופ טעב ןקנַארק םייב

 .ירַאבדימ םימחר ןוא דיאַאס לַאמַאג :רענעמ ייווצ יד טנגענַאב

 .טייקמוטש ןיא רעטרעווילגרַאפ ַא ןענַאטשענ זיא םימחר

 ןוא הרושב -- ייז ןיא ;גנוי -- ןניוא יד .טְלַא ,יורג ןעוועג זיא רע

 יי .גנוזענעג

 .זיא רע רעוו ,ןעמוקענ זיא רע ןענַאװ ןופ טסואוועג טשינ טָאה רענייק

 ריאַאס לַאמַאג רעקשטיטלַא רעד וולב ,טנעקעג טשינ םיא טָאה רענייק

 | ,טנעקרעד םיא טָאה

 .טעשעהעג דיאַאפ לַאמַאג טָאה -- ,ןעמונענוצ טרעוו טכיל ַא --

 טָאה --- ,חרושב ןוא טסיירט טימ רעטכיל יד ןענערב רוד ןדעי ןיא --

 .טמורבעג םימחר

 ןיא טרָאד טנגענַאב ,ןעזענ ךייא ךיא בָאה קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ ---

 רעטכָאט ןיימ זַא ,גָאזנָא ןטימ ןעגנַאגעגנגעקטנַא רימ טנעז ריא .,זַארַאגַאמ

 .ָאד-ָא-טָא טנגעגַאב ךיז רימ ןבָאה רעטציא .טיוט ןופ ןענורטנַא זיא ַאקסומ

 ןוא רעבירג טָאה נעוװו רעדעי ֹזַא ,ךָאד טסייוו ריא ,דיאַאס לַאמַאג ---

 .געוו םעד ףיוא ןעייג רימ .ןטייקמורק ןוא ןגַאזגיז ,ןלָאט

 רַאטַאנעביא ?אומש זיא ןגרָאמירפ ןטנעָאנ םעד ןופ טייקיולב רעד טימ

 | ,ןברָאטשענ

 ,ורמוא רעד יפַאס ןיא טעוועשובעג ךָאנ ץלַא טָאה ןנרָאמירפ םענעי ןיא

 טזָאלעגסױא ןוא קירוצ געט טימ ןדנוצעגנָא ןבָאה ןעגנוי עשיבַארַא יד סָאװ

 ...םנבעל עשידיי -- אללעמ רעד ןופ סנבעל יד וצ סע ךיז טָאה

 עֶלַא וצ טעדנעוװװעג ךיז טערַאנימ ןפיוא טָאה שמש רעשיבַארַא רעד

 "ןגרָאמירפ םעד וצ .ןעמוק ןלָאז ייז זַא ,רעטלע ןופ דיישרעטנוא ןָא עקיבולג

 , | | ,טעבעג

 *א/ לג

 -מוא יד ןופ טייצ רעד ןיא ןפָא ןעוועג ןענעז סָאװ ןעמָארק עכעלטע יד

 ,ךיי ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .טכַאמרַאפ ךיוא טנייה ךיז ןבָאה ,ןעור

 -עג :ןעוועג ןיא סע .זיוה ןיא טנייה ןבילבעג זיא סָאװ ,שטנעמ ןייא ןייק

 .תובצע ,רעמָאי

 ,לאומש רָאטקַאד םעד ןופ היוול יד ןייז טלָאזעג טָאה טנייה
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 טייקלענש רעקידלַאװג ַא טימ זיא יפַאס ןייק זַארַאגַאמ ןופ געוו ןפיוא

 .אקסומ ןסעזעג זיא לדער םייב .,ליבָאמַאטױא רעקיצנַאלג-ןירג ַא ןפָאלעג

 -וילק עשיאעּפָאריײא ןגָארטעג טָאה יז .טליהרַאפ ןעוועג טשינ זיא םינּפ ריא

 .רעזעלגדןוז --- ןגיוא יד ףיוא ,רעד

 ,טמַאלפעצ קידרעייפ ןגיוא יד .טננערטשעגנַא ןעוועג זיא םינּפ ריא

 רעכעלזָאנ יד .רָאה עצרַאװש ךעלזיירק םיא רעביא ,קיטַאלנ ןרעטש רעד

 .ורמוא ןופ סנטָאש -- טכיזעג ןצנַאג ןרעביא .ורמוא טימ טרעטַאלפעג ןבָאה

 טנווַא ןטכענ טכיירגרעד טָאה טיוט סרַאטַאנעביא לאומש ןופ סעיינ יד

 ןשטנעמ ןופ רָאנ ,רעביירט-למעק םעד םיקַאכ ךרוד טשינ ,זַארַאנַאמ ןייק

 יפַאס ןשיוצ טנייה טפיול סָאװ ,סובָאטױא םעד טימ ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 םורַא דרעפ ףיוא םייר אקסומ .טריזינרעדַָאמ ןרָאװעג זיא ץלַא .זַארַאנַאמ ןוא

 סָאר .ליבָאמָאטיױא םעד יז טביירט ,טייוו ןרָאפ ףרַאד יז ביוא ,.לטעטש םעד

 .טכיוועגכיילג ַא דנַאטשוצ ריא טיג ןוא טימעג ריא טקיאורַאב

 .רעמיצ סָאקסומ ןיא טכיירגרעד טנווַא ןיא טעּפש ןטכענ טָאה סעיינ יד

 -יצ ןיא .טערַאגיס ַא טרעכיורעג ןוא ַאפָאס רעכייוו ַא ףיוא ןנעלעג זיא יִז

 סע ואוו ,ןענַאפ ןייק טשינ ןוא ךעלפמעל-לייא ןייק ןעוועג טשינ ןענעז רעמ

 ןבָאה ןּפמָאל עשירטקעלע עסיורג ;רעצכעטיירק ןוא ןליוק ןרעכיור ךיז ןגעלפ

 ,עטלַארּפעגפיוא ןא -- אנַאיּפ ַא ,טייקכעלמייה ןוא טכיל טימ טרעקַאלפעג

 עטמירַאב ןופ סעיצקודָארּפער ,טנַאװ רעד ףיוא ןעגנַאהעג ןענעז רעדליב

 עשיבַארַא ענעדיישרַאפ ,ךעלקיטשד-רוטּפלוקס ךיוא ,סרעטסיימ עשיזיוצנארפ
 טזָאלעג טָאה ָאידאר ַא ,ןענאפעלעט ייווצ ,ןייטש ןוא רעבליז ןיא לקיטנַא

 סָאװ ,קיזומ ןוא ור ןיא ןעקנאדעג יד טבעוורַאפ ,טגיװרַאפ סָאװ ,קיזומ ןרעה

 ןבָאה טלעו רעצנאג רעד ןופ ןסעיינ ךיוא .ןצנַאט םוצ טגָאי ,ףיוא טסייר

 ..קילנמוא ןוא הרושב ,שינעסיירפיוא טימ ,טרעטַאלפעגניירַא

 ,ףיוה ןפיוא ןעװעדנַאמָאקמורַא גָאט ןצנַאג ַא ןופ דימ ןעוועג ןיא יז

 טָאה יז .רעטעברַא ןוא רעניד יד טימ ךיז ןפַאש ,ןלעפַאב ןבעגסיורא ןופ
 -- לָאמַא םוצ ןרָאװעג ןגָארטעגקירוצ זיא יז ,טייקדימ יד טליפענ טשינ

 טָאה סָאװ ,םולח ַא יו טכַאדעגסיױא ךיא ךיז טָאה סע .קירוצ רָאי קיצנַאװצ

 .טבעוורַאפ יז ןוא ריא רעביא ןענוּפשעג ךיו

 ןגעו טדערעג טָאה יז .רעמיצ ריא ןיא ןעמוקעגניירַא זיא .ןירענידַאב ַא
 ;טלייצרעד ךיוא יז טָאה ןדער ןטימ ןיא ,ןכַאז עקיטייז

 .ןדיי יד ,עקיביולגמוא יד ןעמ טגָאלש יפַאס ןיא ---

 :ןרעױא יד טציּפשעגנָא טָאה ַאקסומ

 ?ַאטימַאס ,וטסניימ סָאװ --
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 -עג ייז ייב טרָאד זיא טנייה .ַאללעמ רעד ןיא געט עכעלטע ןיוש ---

 ,רָאטקָאד רעסיורג ַא ןברָאטש

 ?רָאטקָאד רעד טסייה יו ?טרעהעג סע וטסָאה ןענַאװ ןופ ?רעוו --

 ;ןגָאז יז .ןעמוקעג יא סובָאטיױא רעד .קרַאמ ןיא טרעהענ בָאה ךיא --

 | ...נעביא לאומש ,לאומש רָאטקַאד

 .טרעהעג טשינ רעמ טָאה אקסומ

 -עג ריא ןבָאה סע .ןפָאלש טנעקעג טשינ רעמ יז טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 ליפ ױזַא ןופ ריא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשינעעשעג טקינייּפ

 יז .שינעמעלק ַא ,ןצרַאה םייב קיטייוװ ןקידארומ ַא טליפעג טָאה יז .ןרָאי

 עזייב ַא .טנעקַאב םיא טָאה יז טניז ןרָאי עֶלַא יד טַאהעג ביל ןלאומש טָאה

 זיא פָאמ סעדעי .ןעמוקנעמַאװצ רעייז טרעטשעג לָאס סעדעי טָאה טנַאה

 ,עינילער :ןדייב ןשיוצ טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ רעיומ ַא ןסקַאװעגסיױא

 טניזַאב ןעמעוו ָאד טָאה רעוװ .ןיילַא יז ,דעמכַא ,רעריא רעטָאפ רעד ,הכרב

 ץלַא .לאומש רעמ ַאטינ .ןלַאפעגנעמַאזוצ ךיז זיא ץלַא ??גנארעג םעד ןיא

 ןיא ןָאטעגפיוא ןיילַא יז טָאה סָאװ ?ףהוס רעד זיא סָאװ .ףוס םוצ טייגרעד

 .ןעגנַאגרעד טשינרָאג וצ זיא יז ?ןגַאזגיז ןופ געוו ןגנַאֿפ םעד

 ,יז .ןרָאװעג זיא ַאנַאמַא הכרב רעניילק רעד ןופ סָאװ טרעהעג טָאה יז

 ןופ לדיימ עשידיי סָאד ,גיצ עדליוו יד זַא ,טסואוועג לָאמעלַא טָאה ,ַאקסומ

 יז .ךיוה ַא ֹוצ ןייגרעד לָאמַא טעװ ,לגניצ ןפילשעג ריא טימ ַאללעמ רעד

 .ןעמיוצ עלַא ןופ ךיז ןסירעג ,ךיז טימ טכַאמעג םולש טשינ לָאמנייק טָאה

 .ןייגרעד ןפלָאהעג ריא טָאה ןוא ?אומש ןעמוקעג זיא

 סנעמעוו ,ַאנַאמַא הכרב רעד וצ האנק ןייק טליפעג טשינ טָאה ַאקסומ

 ןעמוקַאב ?יואוו ריא סע לָאז .זירַאּפ טָאטש רעסיורג רעד ןיא טכייל ןרעטש

 טייוו ױזַא תוחוכ ענעגייא טימ ןעק שטנעמ ַא זַא -- טכַארטעג יז טָאה --

 .סיפ יד רַאפ רענייטש-?כיורטש ןייק ןגייל טשינ םיא ןעמ רָאט ,ןייגרעד

 -עג טָאה יז .רעמיצ ריא ןיא טנערבעג רעטכיל יד ןבָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 ייווצ טימ זַא ,טסואוועג טָאה יז .ןבעל-ןוא-בייל ךיז ןופ ןסירעג ןוא טנייוו

 רע וַא ,טגָאזעג טָאה רע .יפַאס ןייק ןרָאפעג רעטָאפ רעד ןיא קירוצ געט

 זיא רע סָאװ ןגעוו ןרָאװעג רָאלק ריא זיא רעטציא .ןטפעשעג ןגעוו טרָאפ

 ןייז ןופ טײקנַארק רעד ןגעוו סרעהעג רעכיז טָאה רע .ןרָאפעג ןיהַא טרָאד

 .לאומש רָאטקָאד םעד ,דניירפ

 ךיז טָאה יז .ןסיורד םעניא סױרַא ַאקסומ זיא גָאט ןופ ךורבסיוא ןטימ

 ןפיוא ךיז טואלעג ןוא ליבָאמָאטױא ןקיצנַאלגןירג ריא ןיא טצעזעגניירַא

 ,יפַאס -- ןייק געוו
 יז .קָאטשניב ַא ןיא יו ,חומ ריא ןיא טעיארעג ןבָאה ןעקנַאדעג יד
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 םעד ןױופ היוול רעד וצ רעטציא טרָאפ יז סָאװ ןגעוו טסואוועג טשינ טָאה

 טשינ יז טעוו רעיורט יוװ רעמ .טַאהעג ביל טָאה יז סָאװ ,שטנעמ ןקיצנייא

 .ןײלַא גונעג יז טָאה סָאד ןוא ,ךיז ןיא ןּפַאזנייא

 ,המשנ ריא ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןגעלעג רעבָא זיא הביס-טּפיוה יד

 ןוא טייקטנרעלעג ריא ייב ,טּפַאשנולל רעצנַאג ריא ייב טָאה ַאקסומ

 ןשטנעמ ןופ תומשנ 1זַא ,םעד ןיא טביולגענ קיטכירפיוא ,רעטקַארַאכ ןקרַאטש

 יז .טיוט ןכָאנ ףיונוצ ךיז ייז ןעמוק ,ןבעל םייב ןעמוקפיונוצ טשינ ךיז ןענעק

 -עג ןפיא טכַארבעג טשינ סָאד וליפַא ןוא טכַארטעג טשינ םעד ןנעוו טָאה

 -טסואווַאב ריא רעטניה רעדָא ,ןייזטסואווַאב םעד ןיא ףיט ץעגרע רָאנ ,קנַאד

 קנעמַאזוצ טיוט ןכָאנ ךיז טעװ יז זַא ,םעד ןופ קנופ ַא םעילטעג טָאה ןייז

 ןיא טעילטעג קנופ רעד טָאה טנעקַאב םיא טָאה יז טניז .ןלאומש טימ ןעמ

 קעװַא זיא ?אומש רעטבילעג ריא זַא טסואוורעד ךיז טָאה יז ןעוו ,טציא ,ריא

 ןוא םַאלפ ַא ןיא טרעקַאלפעצ ריא ןיא קנופ רעד ךיז טָאה ,טלעוו רעד ןופ

 טסייר ןוא ריא ןיא ןסעזעג טלָאװ רעטוג-טשינ א יוװ ,טנאיעג ,טקיניײּפעג יז

 .בייל ריא ןופ תויח ?סיב סָאד סױרַא

 יז .טייקלענש רעקידלַאװג ַא טימ ל?יבָאמַאטױא םעד ןבירטעג טָאה יז

 ...לָאמ סָאד ןקיטעּפשרַאפ טלָאוװעג טשינ טָאה

 יוװ ,רעכוטסַאּפ ,רעבַארַא עקידנרעדנאוו טנגעגַאב יז טָאה געװ ןפיוא

 ,עטכשוחרַאפ ,ענעסילשעגּפָא ,ענעסירעגּפָא .ןעוועג זיא ַאלַאזבַאק ןַאמ ריא

 ,רענעמ עכלעזַא ךיוא ןוא ןעלמעק ,ןעלזייא ,רעדניר ,ןסכעש לסיב ַא טימ

 עדנילב ,רעלטעב עדנילב ךיוא .ןעוועג זיא דעמכַא ןַאמ ריא יו ,ןשטנעמ-גרַאב

 ךיז טָאה סע .ןעלמעק ףיוא לייט ,ןעלזייא ףיוא לייט ,רעלדעּפ ,רערעדנַאװ

 -רעדָאמ ןרעייט א ןיא טרָאפ יז םגה .טרעדנעעג טשינרָאג געוו ןפיוא ָאד

 .םינּפ ןפיוא רעיילש ןייק טשינ טגָארט ,?יבָאמַאטױא םענ

 ןַא טָאה ןטרָאד ןוא ָאד .ןגרָאמירפ רענייש ,רערָאלק ַא ןעוועג זיא סע

 -ענסיוא ןנעלעג יא רע ;טָאג וצ טעבעגדןגרָאמירפ ןייז ןכעגענּפָא רעבַארא

 שינעמוקסיוא ןקידכעבענ ןייז רַאפ ןטעבעגנ ןוא דרע רעליוה רעד ףיוא ןגיוצ

 .גָאט ןופ

 יז רעדייא ,המשנ סלאומש ןענעגעגַאב וצ טלייאעג רעטציא ךיז טָאה יו

 ףיוא לָאז יז זַא ,ןענייוו ,המשנ רעד ןטעב טעװ יז ;ןייֹרַא ?למיח ןיא טילפ

 רשפא ,ןעמוקנָא טרָאד ךיוא טעוװ יִז .?מיח ןופ ןרעיוט יד ייב ןטרַאוו ריא

 .ןעמוקנָא טעוװ יז רָאנ ,רעטעּפש עלעסיב ַא רשטא ,דלַאב

 ןיא ,טנעה עריא ;טייקיטלעווטשינ טימ טמַאלפעג ןבָאה ןגיוא עריא

 יז טָאה רעועלנ-ןוז יד ךרוד .לדער סָאד ןטלַאהעג ןבָאה ,;סעקשטנעה עסייוו

 / .טייקטייוו רעד וצ געװו םעד טניילעגסיוא ןעזעג
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 ןקידלמוט ןופ רעיוט ןכרוד ןרָאפעגניײרַא ,יפַאס ןייק ןעמוקעגנָא זיא יז

 ןוא תורוחס טימ ךעלדייב טלעטשעצ ןעוועג ןענעז ןטייז עדייב ןופ .קרַאמ

 יד םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה ,עטרעיײלשרַאפ ,עטליהרַאפ ,ןעיורפ עשיבַארַא

 יד ןסעועג ןענעז דרע רעד ףיוא .תואיצמ טכוועג ןוא טרעטשינעג ,ךעלדייב

 -ָאק ןופ םיקוסּפ ךעלטעמרַאּפ עניילק ףיוא ןבירשעג ןוא םירפוס עשיבַארַא

 עגסױרַא ןבָאה סע ןענַאו ןופ ,סרעביוק טימ רעגניוװצַאב-ךעגנַאלש ;ןַאר

 -רַאפ םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןעגנַאלש ןופ רעזדלעה עקנַאלש יד טקעטש

 -ַארעס ןופ רעלדנעה ;רעגניוצַאב םעד ןופ טיילפ רעד ףיוא ןליּפש ןטפושיכ

 -עג םעד טימ ןעגנַאגעגנָא ָאד זיא ץלַא ,ּפעט ,ןצַאט עטרעטַאהעג ,םילכ-קימ

 ןיא יו ױזַא ,טריסַאּפ טלָאװ טשינרָאג יװ ױזַא ,גנַאנ ןלידעכָאװ ןכעלנייוו

 ַא טכַאמעג בורח טשינ געט ןעצ עטצעל יד ןיא רעבַארַא ןטלָאװ לטעטש

 ,סטוג ןוא בָאה שידיי טעטכינרַאפ ,טנערברַאפ ,טבױרַאב ,ןבעל שידיי בלַאה

 | .טייקמערָא ןטימ ןעמַאזוצ

 .קרַאמ םעד ןוא רעיוט םעד ןרָאפעגכרוד זיא ַאקסומ

 טָאה יז .לטעטש סָאד טקעלּפטנַא ריא רַאפ ךיז טָאה רעטציא טשרע

 ןוא ןטכענ ןָאטענּפָא ָאד ןבָאה ןעגנוי עשיבַארַא יד סָאװ ,!ברוח םעד ןעזעג

 ,טיוט סלאומש ןופ הביס יד ןעוועג זיא סע סָאװ ןענַאטשרַאפ טָאה יז .טנייה

 | .טצַאלּפעג טָאה ץרַאה ?דייא ןייז

 יז ,ןקיטעּפשרַאפ וצ טשינ ,ןגָארטרַאפ רעדיוו יז ןבָאה ןעקנַאדעג יד

 .סלאומש רעּפרעק ןטיוט םעד ןופ המשנ יד ןענעגענַאב ןבעל ריא ייב ןומ

 ןוא ןברַאטש וצ ךיוא ןענַאטשַאב רשפא טלָאװ יז ,ביל ץְלַא ךָאנ םיא טָאה יז

 טשינ ךָאד זיא סע .תומשנ ייווצ יד ןופ טייקיבייא יד ןעמוק טעוװ טלָאמעד

 טשינ ןעק סע .טנעוו ןוא ןרעיומ ןייטש ךיוא ןלָאז טיוט ןכָאנ זַא ,ךעלנעמ

 .רעטציא ןברַאטש ןלעוװ ןופ ןויסנ .ַאזַא ןייטשייב טשינ רעבָא טעװ י . .ןייז

 .תוחוכ עריא רַאפ טשינ זיא סע

 ןעיצ ןשטנעמ :ןעזעג טָאה יז .טרעדורעגפיוא ןעוועג זיא לטעטש סָאד

 ןטצעל םעד ןבעגּפָא ןעמ טייג סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז .ץַאלּפ ןייא וצ

 -ָאטיוא ןופ רעטצנעפ םעד ךרוד ןעזעג טָאה יז .לאומש רָאטקָאד םעד דובכ

 ,ןדעי ןופ ,בייוו ןוא ןַאמ ןופ ,טלַא ןוא גנוי ןופ רעמינּפ עטנייוורַאפ ?יבָאמ

 ןעמוקעגוצ ןוא ךעלעמַאּפ ןרָאפעג זיא יז .גיוא ןטימ טּפאכרעד טָאה יז סָאװ

 ןרָאװעג טיובעג זיא סָאװ ,לָאטיּפש סָאד ןענַאטשעג זיא סט ואוו ,?סענ םוצ

 .הַאלודבַא ןקידרעקייה ןופ טלעג ןרַאֿפ

 יז .סױרַא ויא יז .?יבָאמָאטױא םעד טלעטשענּפָא ואוו-ץעגרע טָאה יז

 טכַאמעג-ךיילג ,טנעה יד ףיוא סעקשטנעה עסייוו יד רעפיימש ןגניוצרַאפ טָאה

 ,רעזעלגדןוז יד ןעמונענּפָארַא טשינ טָאה יז .ּפָאק ןפיוא ?מיה-יורטש סָאד ךיז
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 עריא ןיא ןרערט יד ןעז טשינ לָאז ןעמ ןוא םינּפ ריא ןעז טשינ לָאז ןעמ

 | | | .ןגיוא

 ןייק טגיילעג טשינ ריא ףיוא טָאה ןעמ .םָארטש ןטימ ןעגנַאגעג זיא יִז

 ?נעט עטצעל יד רַאפ יפַאס ןייק ןעמוק סעמַאד עטצוּפעגסױא קינייװ .טכַא

 -רעלדנעטשפיוא ןַא ןופ ,גנורינער רעד ןופ ,גנוטייצ ַא ןיפ יז זיא רשפא

 | ?עּפורג

 זיא סַאנ יד .לָאטיּפש םוצ ןעמוקעגוצ .ךעלעמַאּפ ןעגנַאנעג זיא אקסומ
 קילבנָא םייב זַא ,סיוא טזייוו .ןדיי ןוא רעבַארַא ,ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג

 רעד ןופ קעװַא זיא רָאטקָאד רעייז סָאװ ,שינעעשעג רעד ייב ,טיוט ןופ

 וצ טגנערדעג ָאד ךיז טָאה טייק ןוא דניק .םולש טכַאמשג ןעמ טָאה ,טלעוו

 .ןגָארטסױרַא דלַאב םיא ןעמ ףרַאד ,טסואוורעד ךיז טָאה יז יוװ ,עדייבעג רעד

 ןייז -- חומ ןיא טרעמַאהעג ריא סע טָאה -- טקיטעּפשרַאפ טשינ טָאה יז

 .ללח םעד ןיא םורַא טבעווש ןוא ָאד טרעטַאלפ המשנ

 ,למיח םוצ זיב ןעגנַאנעג ןענעז ןענייוועג ןוא ןדלַאוװעג יד

 ןעמ יו ,תוללי רעליימ יד ןופ ןזָאלעגסױרַא ןוא טנייוועג (רָאה רעכייוו

 -ענּפָא יו ,ןּפיל ,ודלַאה ןופ תולוק ןענעז סָאד .ןטױט א ןטרָאד טניײװַאב

 ןיב ןקַאב יד טצַארקעג ךיז ןבָאה רעבייוו יד .רענעט עקידלקערב ,עטקַאה

 -רַאפ יו טרעמָאיעג ןוא טעשעהעג ןבָאה ,עננוי ןוא עטלַא ,רענעמ ;טולב

 ייב ןענַאטשעג ןענעז ןדיי עדנילב עכעלטע .סערָאנ יד ןיא תויח עטעדנואוו

 וצ רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד םעד ןריפ טלָאזעג טָאה סָאװ ,ןגָאװ םעד

 ןופ גנַאזעג סָאד .םיליחת םיקוסּפ טעשטּפעשענ ןבָאה ןוא ור רעקיבייא ןייז

 -רעסַאװ רעקידנסילפ ַא יװ ,רענעט ײלרעלַא טימ ןביוהעג ךיז טָאה םיליחת

 -עה סָאר יוװ ,ןביוט ןופ ןעמורב סָאד יו ,תויח-רֿבדמ ןופ ןעיירשעג יו ,לַאפ

 .ךיז ןעּפילכרַאפ סָאװ ,טייל עטלַא ןופ רעמַאיעג ןוא רעדניק ןופ ןעש

 זיא ןזעוו רעצנַאג ריא .טנעָאנ ןייגוצוצ טגַאװעג טשינ טָאה אקסומ

 טימ חומ ריא ןיא טגָאיעג ןבָאה ןעקנַאדעג יד .ןלאומש טימ ןטפָאהאב ןעוועג

 ,ןכערבנעמַאזוצ םייב ןטלַאחעג טָאה יז .חלחב -עשילרעטסיוא ןַא

 לַאמַאנ ,רעטָאפ ריא ןעזרעד גנַארדעג םעד ןשיוװצ גנילצולּפ טָאה יז |

 .שטנעמ סיוא ןצנַאנניא זיא רע .דימ ןוא יורג ,זיא רע ןגייבעג יוװ ,ןדיאאס

 ןריי עכעלטע ןוא לָאטיּפש ןופ רעיוט רעד טנפעעג ךיז טָאה םעדכָאנ

 ,רָאטקָאד ןוא רעטסיירט ןסיורג רעייז ןופ רעּפרעק םעד ןנַאוטעגסױרַא ןבָאה

 .רַאטַאנעביא ?אומש

 ,עניד ןעוועג ןענעז ןענייוועג יד ,טקראטשעג ךיז ןבָאה ןדֿפַאװעג יד

 .ןייוועג --- ןרָאװעג זיא לסענ עגנע עצנַאג סָאד .רענעט עקיד ,עלופ
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 -עג ּפעלש ַא ךיז טָאה ןגָאװ רעד .טרָא ןופ טרירעג ךיז ןבָאה דרעפ יד

 ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ךאלמה לאיזר ןופ ,רהוז ןופ ,םיליהת ןופ םיקוסּפ ,ןָאט

 עקיצנייא-ןייא זיא סָאװ ,עסַאמ-ןשטנעמ יד .ןגָאװ םעד טרעטַאלפעגכָאנ ןבָאה

 טימ ןָאטעג רַאּפש ַא רעטציא ךיז טָאה ,גנורעווילגרַאפ ןיא ןעוועג טונימ

 ןבָאה עֶלַא .ןסירעגפיוא טלָאװ ךייט ןקידנציילפ ַא ןופ עבמַאד ַא יו ,טפַארק
 .ןורֶא םעד ךָאנ ןָאטעג ואל א ךיז

 ןבילבעגנ זיא יז .טפַאשננע רעד ןופ ןרָאװעג טּפוטשעגסױרַא זיא ַאקסומ

 לָאצ עסיורג ַא ןוא רעטָאפ ריא ןטניה ןופ ןבילבעג ךיוא זיא ױזַא ,ןטניה ןופ

 .ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןעלבַאטַאנ עשיבַארַא

 ננוי ןופ טקַאּפעג ןעוועג ןענעז יפַאס ןיא ַאללעמ רעד ןופ ךעלסעג יד

 טָאה סע .ץעגרע ןופ טריפעג טָאה סָאװ ,געוו רעדעי ךיוא ױזַא ,טלַא ןוא

 -טימ טעוװ ןוא ןסקאועצ ןוא ןסקַאוװעצ ךיז טעוו עסַאמ יד יו ןעזענסיוא

 טגנערדעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט .טלעוו עצנַאנ יד ןסייר

 רעטנעאנ ןוא רעטנעאנ ןייז טלָאװעג ןֹוא ןגירשעגנ ,טנייוועג ,ןסיוטשעג ןוא

 ,םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ

 עדייב .,דיאַאס לַאמַאג ךיוא ןוא אקסומ ןבילבעג זיא ןטניה ןופ רָאג

 -עגַאב ַאד ךיז ןלעוװ ייז זַא ,טביילגעג טשינ ןבָאה ייז .טקוקעגנָא ךיז ןבָאה

 טקוקעגנָא טָאה רע .ןכָארבעצ ןצנַאגניא ןעוועג זיא ךיאַאס לַאמַאנ .ןענעג
 :טגערפעג טָאה רע ,ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ יז טלָאװ רע יו ,רעטכָאט ןייז

 ?רעהַא וטסמוק יוו !?וד ---

 .וצרעהַא טריפעג טָאה געוו רעד ,ךָאד טסעז ,רעטָאפ ,ָאי --

 .ןרָאװעג ןגיוושטנַא ןענעז עדייב

 ...שינעגייווש ןיא ןעגנַאגעג ,עסַאמ רעקיזיר רעד ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז יז

 דיאַאס לַאמַאג .רעגנַאל ַא ןעוועג זיא געוו רעד .ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןהעש
 .ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה יז .ןרָאפמײהַא לָאז יז ,ןדייר ריא וצ ןעמונעג טָאה

 ןיב יירט ןבילבעג ןלאומש זיא יז .גנוטפעהַאב יד ךיז ןיא טליפעג טָאה יז

 זיא יז .רעריא טימ ןטפעהַאב ךיז טעװ המשנ סלאומש .ענר רעטצעל רער

 טייקילעזטייל ןוא עינָאמרַאה ַא טליפ יז .םעד ןיא רעכיז ןצנַאגניא רעטציא

 ,ַאנַאמַא הכרב עניילק יד טניזַאב טָאה יז ,טכיירגרעד טָאה יז .בייל ןרעביא

 ...טגיזַאב ןצנַאגניא

 -ַאס ןיא ךָאנ טָאה ןעמ .רעסערג ןוא רעסערג ןרָאװעג זיא גנַארדעג רעד

 -עי ,ןלאומש רעטציא יוװ ,דובכ ןסיורג ַאזַא ןשטנעמ ַא ןכעגענּפָא טשינ יפ

 .דניירפ א ןריולרַאפ טָאה רע זַא ,טסואוועג טָאה עקידנעײגכָאנ יד ןופ רעד

 טניפעג ןעמ יװ טוג ױזַא טסיירט ןופ רעטרעוו ןייק ןייז טשינ ןלעוו סע

 .קעװַא טשינ ייז טיג רענייק ,דלָאג רעקיטש ןייק טשינ
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 םיא טָאה רענייק .ירַאבדימ םימחר טּפוטשעגכרוד ךיז טָאה רבק םוצ

 ,טננעגַאב לָאמַא םיא ןבָאה ןשטנעמ עכעלטע זיולב רשפא ,טנעקעג טשינ

 -ענ זיא ןגיוא ענייז ןופ קילב רעד .טרעטשעג טשינ רעבָא םיא טָאה רענייק |

 טשינ םיא טָאה ןעמ ֹזַא ,ייז ןיא ןנעלעג זיא רעיורט ַאזַא ןוא ףראש ןעוו

 .טרָאװ ןייק טגָאזענ טשינ ,טגערפעג

 טימ ןָאטעג גנוזעצ ַא ךיוה ,סרעטיול ַא ,ל?וק ןייז ךיז טָאה גנילצולּפ

 ...שידק ןופ רעטרעוו
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 -עלעד -- יד ,זירַאּפ ןיא ןדיי יירד יד רַאפ ןפָאלענּפָא ןענעו געט יירד

 .עיצַאג

 .ןָאירַאמ סינרעב ןופ !יוה ןכייר םוצ ןעמוקעגוצ טנייה ייז ןענעז רעדיוו

 ,גנוניואוו רעד ןופ ןלַאז יד ןופ םענייא ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז ייז
 יד טקוקעגנָא טָאה יז .ריט ַא ץעגרע ךרוד ןעמוקענניירַא זיא סינרעב

 -עג ץיילפ ַא טָאה ?וק ריא .ךיילב קידארומ ןעוועג רעדיוו זיא יז ,ןדיי יירד
 ;לַאז ןרטביא ןָאט

 יירד יד ןיא בָאה ךיא .ןרָאמּפָא רימ ןענעק טנייה .טיירג ןיב ךיא ---

 תוחוכ ןבעג טָאג זדנוא לָאז יאוולה ,ןטוג םוצ ןָאטעגפיױא ליפ רעייז געט

 ןפרַאד רימ ןעמעוו וצ ןניוא יד ןיא טייקילעזטייל ןעניפעג ןלָאז רימ ןוא
 ,ןעמוקנָא

 ןח ךס ַא טָאה ריא .ןפלעה ךייא טעוװ טָאג ,ןיטַאקָאװדַא עלעדייא ---

 ןרעי ןיא .טייל עסיורג ןוא ןנינעק ןופ ןגיוא יד רַאפ ןייפש טנעק ריא ןוא

 -עק םינּפ-לא-םינּפ טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא טָאהענ רימ ןבָאה רוד

 רעד סױרַא ןוא ןעמוקייב ךיוא טעוו ריא .ןעמוקעגייב ןוא תוררש ןוא ןגינ

 .רטטכערעג

 -ַאב טפרַאדעג ןבָאה ייז ואוו ,דלעפ-ילפ םוצ קעווא ןענעז ןדיי יירד יד

 ,ןיטַאקָאװדַא יד ןענעגנעג

 יז טָאה ,ןַאלּפָארע םעד ןיא ןניטשעגנייא גָאט ןבלעז םעד טָאה יז ןעוו

 רעטייו רעד ןיא רעקקירוצ רעד זיא תוחילש עקיטציא ריא זַא ,טסיאוועג

 טרַאװ טלעוו רענעסענרַאפ רענעי ןיא טרָאד ץעגרע .טלעװ רענעסעגרַאפ

 -עג ריא טָאה סָאװ רעד ,רַאטַאנעביא לאומש ,ןַאמ רענעזעוועג רעד ריא ףיוא

 טימ ,ענייש ַא ,עקידפושיכ א ,טלעוו רעדנַא ןַא וצ סיוטש ןטשרע סעד ןבעג

 -ַאנעביא לאומש .רָאי קילדנעצ ייווצ עטצעל יד רַאפ ןדנובעג זיא יז עכלעוו

 ...תוחילש ריא ןופ לייט ַא רעטציא זיא רַאט

 עג ץלַא ךָאנ יז זיא ןעננוכיירגרעד עלַא יד ייב זַא ,ןייא ךָאד טעז יז

 ,ןעמעלַא רַאפ ,טלעוו רעכעלרעסיוא רעד רַאפ .זָאלפליה ןוא םַאזנייא ןבילב
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 -ַאקָאװדַא ןוא יורפ עקיטומ ,עקרַאטש יד ץלַא ךָאנ יז זיא ןלימע רַאפ וליפַא

 ןייק טשינ טָאה ןוא םענייק רַאֿפ ןגייב טשינ ךיז ליוו סָאװ ,סינרעב ןיט

 ,טסואוועג יז טָאה ןיילַא ךיז ןיא רעבָא ,ןשינעעשעג ןוא סמערוטש רַאֿפ ארומ

 -  .זָאלפליה ןוא ןיילַא זיא יז .ױזַא טשינ זיא סע זַא

 רעבָא ,טײקמַאזנייא ערעסערג ַא ךָאנ ָאד זיא ,םַאטשּפָא ריא ןיא ,טרָאד

 -נּפַאלק .ללב ןצנַאג ןטימ ןייז רעטציא ךָאד טעװ יז .ןיילַא ןייז טשינ טעװ יז

 ןשיווצ .ןענעגענַאב יז ןלעוו גנוטרַאװרעד טימ עלופ ןגיוא ןוא רעצרעה עקיד

 : : .קאומש ןייז טעוװ ייז

 -עג טָאה הפנכ םחנמ סָאװ ,דייר יד ןופ טקיאורמואַאב ןעוועג זיא יז

 יאוולה ,קנַארק רעייז זיא לאומש וַא ,קירוצ געט עכעלטע טימ ןלַאפ טזָאל

 ,ןליטעּפשרַאֿפ טשינ ייז ןלָאז

 רעטציא דָארג ךיז טָאה יז .ןצרַאה םייב ןָאטעג םעלק ַא ריא טָאה סע

 ,ןעוועג רענדָאמ ַאזַא ,רערעדנַאװ ַא רענייא סָאװ ,רעטרעוװ יד ןיא טנָאמרער

 זַא טגָאועג ןיוש לָאמנייא ריא טָאה רע ?ןסייהעג רע טָאה יו ,רעקיזָאד רעד

 לָאמ םָאד טעװ יז זַא ,ץרַאה סָאד ריא טגָאז סעּפע .טקיטעּפשרַאפ טָאה יז

 .ןקיטעּפשרַאפ ךיוא ,ךיז ןרעקמוא ריא טימ

 ןוא רערעדנַאװ םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד וצ טימַאב ךיז טָאה יז

 ןשיווצ ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךלהמ ַא ןגעלעג ךָאד זיא טראפ .טנעקעג טשינ

 | .טנייה --- ןוא טלָאמעד

 -נייא ןסעזעג ןענעז ןדיי יירד יד .טפול יד ןטינשעג טָאה ןַאלּפָארע רעד

 ,ןסיורד םעניא טקוקעגסױרַא טָאה ,הכרב-סינרעב .עטכַארטרַאפ ,טעשטרָאקעג

 ןבָאה סָאװ ,סנקלָאװ יד ןיא טפול רעיולב רעכיילב ,רעקיטכיזכרוד רעד ןיא

 ןעיולב-רעבליז םעד ןיא ןיירַא ךיז ןדיינש ייז ןוא יינש גרעב יו ןעזעגסיוא

 טָאה ,ןגיולפעג ןענעז ייז ןיהואוו טרָא םעד וצ זירַאּפ ןופ ךלחמ ועד .יינש

 רעדָא ,למיה רעד ןעוועג זיא ייז רעביא .טוניס עדעי טימ טרעסערגרַאפ ךיז

 ןגיוא יד ןיא ,םי רעד --- ייז רעטניה ,ןעלמיה יד ןגיטשעג ייז ןבָאה רשפא

 ןוא ךיז טשעל ,ףיוא-טילג סָאװ ,גנונעפָאה ַא רעצרעה י- ןיא ,רעיורט --

 : ...טעילט ,טעילט

 זיא עקירפַא-ןופצ ןופ ןגערב יד ֹוצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז רעטנענ סָאװ

 ,רעקיאורמוא ןרָאװעג סינרעב

 -נָא ןענעז סע .סױרַא חומ ןופ טרַאטשעג ריא ייב ןבָאה ןעקנַאדעג יד

 םילוגליג ?פיוו ,רערעדנַא רעד ןיא ענייא ,תונורכז ןוא ןשינעעשעג ןגיולפעג

 ,ןָא טלָאמעד ןופ ןעגנַאגעגכרוד ןיוש יז זיא ןשינעמעלק ןוא ןדיירפ ,ןייּפ ןוא

 לַאמַאנ ןופ ףיוה םעניא ןעמוקעג זיא רַאטַאנעביא לאומש ןיװ ,גָאט םעד ןופ

 .זַארַאגַאמ ןופ דיאַאס
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 ,ןעקנאדעג טימ םערוטש םעד ןליטשנייא טלָאװעג טציא טָאה יז ?פיוו

 טָאה יז .ןילַא ריא ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא סע .טנעקעג טשינ יז טָאה

 דלעפ-ילפ ןפיוא ןעמוקנָא םייב ךיילג ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ

 -געמ טשינ רעבָא זיא סָאד ?ןטרַאוװּפָא ?אומש יז טעװ יצ ,ַאקנַאלבַאסַאק ןופ

 רע ?יפַאס ןייק ןרָאפ ךיילג יז ףרַאד יצ ;קנַארק רעווש ךָאד זיא רע .ךעל
 ,ַאקנַאלבַאסַאק ןיא לעטָאה ַא ןיא ןגײטשּפָא רָאג רעדָא !ריא ףיוא ךָאד טרַאװ
 -ילש רעטציא ריא ןיא ןָאטפױא ןעק יז סָאװ ןעז ןוא ארויכ ַא ןענעדרָאנײא
 .תוח

 ןוא רעקיטסַאה ןעוועג זיא חומ ריא ןיא ןעקנַאדעג טימ םערוטש רעד
 . .ןַאלּפָארע םעד םורַא טניוו-לבריוו רעד יוװ רעקידנזיורב

 -ןַאלּפ ַא טימ רעדעי .ךיז ןיא עטליטשרַאפ ןסעזעג ןענעז ןדיי יירד יד

 ןעגנולעג ייז ןיא סע סָאװ טיירפענ ךיז ןבָאה ייז .חומ ןיא ןעקנַאדעג רעט

 ןיא יז .ףליה טימ ןעמוק לָאז יז ןיטַאקָאװדַא ענעעזעגנא יד ןדיירוצרעביא

 -ענ זיא תוחילש סָאד .ןרעהוצ ךיז ןעמ טעוו טרָאו ַא סריא וצ ןוא שיגרענע

 .ןעגנול

 זַא ,דיירפ ַא .גנַאזעג ַאזַא וצ זיא דניוו ןוא דיירפ ַאזַא וצ זיא ייוו רָאנ

 ..קילגמוא ןוא ןברוח ןליטשנייא לָאז סָאװ ןעמעוו ןעניפעג ןעק ןעמ

 טרעטנענרעד ךיז ןוא ןטייקכיוה עשלמיה יד ןטינשעג טָאה ןַאלּפָארע רעד

 ,אקנַאלבַאסַאק -- ָאקָארַאמ ןיא טָאטש רעטסערג רעד ןופ טרָאדילפ םוצ

 .ןַאלּפָארע ןֹופ סױרַא ןענעז ייז

 ןיא ןָאטעג גָאלש ַא ןוא לָאמַא רעד ןָאטעג עייוו א ריא ףיוא טָאה סע
 רעד .ןשטנעמ ,ןרילָאק ,רענעט ,ןעגנַאלק ןופ טלעוו עקילָאמַא יד ןיירַא םינפ

 .טנלע ןוא טכַארּפ רענעגנַאגרַאפ רעד ןיא לָאמַא רעצנַאנ

 -ַאסַאק ןיא הליהק רעסיורג ,רעטלַא רעד ןופ רעיײטשרָאפ ,ןדיי עכעלטע

 ,דלעפ-ילפ ןפיוא טרַאװעגּפָא יז ןבָאה ,ַאקנַאלב

 טימ ןוא עיצַאנעלעד רעד טימ טסירנַאב ךיז ןבָאה ןדיי עכעלטע יד

 .ןָאירַאמ סינרעב םַאדַאמ ,ןיטַאקָאװדא יד טסירגַאב דובכה-תארי סיורג

 .טנָאזעג עקידנטרַאװּפָא יד ןופ רענייא טָאה -- ,אכח-ךורב --

 זיא ץלַא .טגערפעגנ רעטייווצ ַא טָאה -- .,עזייר עטוג ַא ןעוועג ---

 | | ?םולשב ךרודַא

 ,קיטייז טנָאועג הנידמ דועסמ טָאה --- ,ןיקיזנ ןניא הווצכ יחילש ---

 ןסיורג ַא וצ ןיטַאקָאװדַא יד טריפעגוצ ןעמ טָאה ץרא-ךרד סיורג טימ

 ,ליבָאמָאטױא ןקיצנַאקגדץרַאוװש

 םורַא ךיז טוט סע סָאװ ןעזעג טשינרַאג ןוא טרעהעג טשינרָאג טָאה יז
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 ןעועג טשינ ָאד רָאי קיצנַאװצ רעביא ןיוש .לּפענ ַא ןיא ןיירַא זיא יז .ריא

 - .טרעדנעעג ךיז טָאה טשינרָאנ ןוא

 ָאד זיא רשפא .ןטייז עלַא ןיא טקוקעגמורַא וויטקניטסניא ךיז טָאה יז

 .טּפַאלקעג קרַאטש ריא ייב טָאה ץרַאה סָאד .רַאטַאנעביא ?אומש

 ײאעּפָארייא ןגָארטעג טָאה סָאװ ןַאמ ןדעי ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה יז

 .ןעזעג טשינ םיא טָאה יז רָאנ ,טייקכעלנע ןַא טַאהעג סעּפע ןוא:רעדיילק עשי

 געוו םעד ןטינשעג טָאה סָאװ ליבָאמָאטױא םעד ןיא ןסע:ענ ןענעז ייז

 םעניא טקוקעגסױרַא טָאה הכרב .ןײרַא טָאטש רעד ןיא ךלעפ-טפול ןופ

 -ַארַא עקידנרעדנַאװ ןופ ךעלדייב ענעפָא ,רעדלעפ יײברַאפ ןענעז סע ,ןסיורד

 ,סעיַאבַא ןוא סעטכַאלּפ ןיא עטליהעג ,ןעיורפ ןוא רענעמ געוו םייב ,רעב

 ,ןליבָאמָאטױא עקיצנַאלג ןופ געוו ןטימ ןיא ןעלמעק ןוא ןעלזייא

 יז טעז טָא .טָאטש רעד וצ רעטייוו ןטינשעג טָאה ליבָאמַאטיױא רעד

 ןוא טלַא ןופ ןליטס ענעדיישרַאפ עריא ןיא טָאטש יד ,סעדייבעג עכיוה ןיוש

 -רערָאס ,רעשיבַארַא ,רעשיסַאלק-שיאעּפָאריײא ,?יטס רעשינַאטירנַאמ :יינ
 | ?ןדיי יד ןגייווש סָאװרַאפ ...רענ

 ,ליבָאמָאטױא םעד ןיא ןסעזעג ןענעז רענעמ סקעז

 .טגערפעג יז טָאה --- ?רימ ןרָאפ ןיהואוו --
 ךיז טעוו ריא ."קיטסעשזדַאמ, ?לעטָאה םוצ טציא ןרָאטרַאפ רימ ---

 .ןָאירַאמ םַאדַאמ ,ןעורסיוא:

 ?ָאקָארַאמ ןיא ןשינעעשעג עטצעל יד ןענעז סָאװ ---

 רעייז --- ,עקידנרָאפטימ יד ןופ טגָאזעג רענייא טָאה -- ,טונ טשינ ---

 ַא .ןטילעג קידארומ ןבָאה יפַאס ןוא ןַאנַאזַאמ ןיא תוליהק יד .טוג טשינ

 .געט עטצעל יד ןיא ןרָאװעג בורח זיא ןבעל שידיי קיטש סיורג

 ,ץרַאה םייב ןָאטעג גָאלש ַא ריא טָאה יפַאס טרָאװ סָאד

 :טגערפעג ןוא סעזעג ןפיוא ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה הפנכ םחנמ

 ?רַאטַאנעביא לאומש רָאטקָאד רעד טכַאמ סָאװ ---

 רעצ ,ןייּפ --- ןגיוושעג ןבָאה ,טרַאװעגּפָא יז ןבָאה סָאװ ןדיי יירד יד

 .ןגיוא ערעייז ןיא הרושכ ַא רַאפ גָאזנָא רעטסיוװו ןוא

 ןרעפמטנע טפרַאדעג טָאה רע .ןהכרב טקוקעגנָא טָאה ייז ןופ רענייא

 :ליטש טדערעג טָאה רע .עגָארפ סמחנמ ףיוא

 ןיא טנייה זיא היוול יד .ןברָאטשעג ןטכענ זיא רַאטַאנעביא לאומש ---

 ,ימַאמי

 לָאמנייק יז טָאה טלעק עטסיוװ ַאוַא .טרעווילגעננייא טָאה דיא ןיא ץלַא

 -רָאג ךָאד טרעה יז .טריזילַארַאּפ טרעוו יז ,ךיז טכַאד .ןעמונעגכרור טשינ
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 ,טיוט ןיוש זיא יז .ןרָאװעג דנילב ,ןרָאװעג ביוט ,ןרָאװעגנ םוטש זיא יז ,טשינ
 ,טונימ רעד ןיא רעטציא ןברָאטשעג ךיוא

 --- יירד יד .ּפעק יד טוָאלעגּפָארַא ןבָאה ןדיי עלַא .ָאי ךָאד טעז יז .ןיינ

 | :ןעשטּפעש --- עיצַאנעלעד יד

 ...תמא ןייד ךורב ---

 ,טצַאלּפעג טָאה סנייז ץרַאה עלעדייא סָאד --

 ...רֹוד ַאזַא .טלעוו עקידתוירזכא ַאזַא ןטלַאהסיױוא טנעקעג טשינ רעמ ---
 ;טרעה יז .טבעל יז זַא ,סע טסייה

 ,רעסַאװ !ךיילב ױזַא טנעז ריא !ןָאירַאמ םַאדַאמ ,סינרעב םַאדַאמ --

 ?רעסַאװ רעוו ָאד טָאה סע !רעסַאוװ

 -עג ַא ןעגנַאלק ,גנאזעג ַא טרעה יז .ָאי טבעל יז .טלַאק ױזַא זיא סע

 -קיזומ עלַא ןופ רעטכעלעג א ןוא ןייוועג .ַא ,ןטיילפ ןוא ןעלדיפ ןופ ןייוו
 ,ןטפעשעג ,רעזייה :ןסיורדניא רעדיוו טעז יז .טלעוו רעד ן א ןטנעמורטסניא
 ...רעדניק ,ררעפ ,ןעלמעק ,ןשטנעמ

 לעטָאה ןופ עדייבעג רעד ייב טלעטשענּפָא ךיז טָאה ?יבָאמַאטיױא רעד

 יז ,ליבָאמָאטױא ןופ ןנײטשסױרַא ןפלָאהעג ריא טָאה ןעמ ."קיטסעשזדַאמז

 ןסיורג ַא ןיא טציא זיא יז ,ּפערט יד ףיוא ,רַאוטַארט ןפיוא טייג יז ,טבעל

 ..,דימ רעייז ,דימ זיא יז .טייקשימייה ןוא טכיל .רעמיצ ןטנַאגעלע ,ןעמערַאװ

 26 הא לא

 .תוחוכ יד רעביא טעברַא

 יד ןופ טלעוו ַא טימ ןעגנודניברַאפ ,טלעטשעגנָא טַארַאּפַא ןקיזיר ַא

 טימ בַאטש ַא .עשיזיוצנַארּפ ןופ ייס ןוא עשיבַארַא ןופ ייס ,רעטצנעפ עכיוה

 .געט עכעלטע ןיא ןָאטעגפיױא ךס ַא רעייז ןיוש טָאה יז .ריא ןפלעה ןשטנעמ

 עמיטש ריא .טגָאז יז סָאװ וצ ךיז טרעה ןעמ ,ןח ןוא תוחיכ ריא טיג טָאג

 ...תמא --- רעד ,טריר סָאװ טייקלדייא יד ךיז ןיא טָאה ,ןייש ,ףיט זיא

 .גָאט ַא ןעמוקעג זיא םעדכָאנ

 רע רעפָאש םעד ןטעבעג ןוא ליבָאמָאטיױוא ןיא טצעזעגניירַא ךיז טָאה יז

 .יפַאס ןייק געוו םעד ןעמענ לָאז

 .ןקילגמוא ץְלַא ךָאנ ןעוועשוב טרָאד .ךעלרעפעגדוצ זיא סע ,םַאדַאמ ---

 ןיב ,סענלעמ זיב ,זעפ --- זיב ,סיוא אקנַאלבַאסַאק ןופ ךעלטעטש עֶלַא ןיא

 .שילַאקיזיר-וצ זיא סע .גרעב-סַאלטַא יד זיב ,שעקַארַאמ

 -יזיר ַאזַא ןופ טדערעגּפָא ריא ןבָאה --- רעייטשרָאפ יד -- ןדיי עלַא

 !תושפנ-תונכס ךָאד זיא סע !יפַאס ןייק טנייה ןרָאפ .העיסנ עשילַאק
 ףיוא תוירחא עצנַאנ יד םענ ךיא .ןקערש וצ סָאװ ךיז ָאטשינ --

 .ןילַא ךיז
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 -כייט ,רעדלעוו ,רעדלעפ ,קינוז ,קירילָאק ,ןייש .דנַאלכַאלפ --- געוו רעד

 :קוקסיוא רעד .ךעלדייב ,ןעלמעק ,םירעיוּפ ,ןעלזייא ,רעזייה עניילק ךעל

 | | .רעטלַאלטימ ,ווישימירּפ

 .יּפַאס ןייק ןעמוקעגנָא ייז ןענעז גָאט ןטימ ןיא

 טימ לטעטש סָאד טנעקרעד טָאה יז .ליבָאמָאטױא ןופ סױרַא זיא יז

 טָאה ַאקנַאלבַאסַאק ןופ .טנעקעג טשינ יז טָאה רענייק .ןסנַאוװנ עריא עֶלַא

 םַאדַאמ ןיטַאקָאװדַא עסיורג יד זַא ,יפַאס ןיא הליהק רעד ןסיוו טזָאלעג ןעמ

 ןשיאײצילַאּפ ַא ךָאנ טימ רַאסימָאקיייצילַאּפ רעד .טמוק ןָאירַאמ סינרעב

 ןוא קידצרא-ךרד ,טגיינרַאפ ךיז ךעלפעה ,טכוזעגפיוא ןיוש יז ןבָאה ריציפֶא

 יז .ָאד טביילב יז בוא ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ גנוטײלגַאב טגיילעגרָאפ

 .טיהעג ךָאד יז טָאה ןעמ רָאנ ,טגָאזעגּפָא ךיז טָאה

 לאומש ןברָאטשעג זיא סע ואוו טרָאד ,לָאטיּפש םוצ ןעגנַאגעג ויא יז

 | .רַאטַאנעביא

 טימ לופ ןעוועג ץלַא זיא לסעג סָאד .ןייג וצ טייוו טַאהעג טשינ טָאה יז

 עטנערברַאפ-בלַאה ,תוברוח ,ןטפעשעג עשידיי עבורח ןעזעג טָאה יז .ןשטנעמ

 יד טרעהעג וליּפַא ,ןברוח רעביא ןברוח ,סטוג-ןוא-בָאה ןפרָאװעצ ,רעזייה

 .ענעגָאלשעג ןוא עטעדנואוורַאפ ןופ ןענייוועג

 טפרַאדעג תמא ןַא ףיוא טָאה יז זַא ,רעטיב ױזַא ןעוועג ריא זיא םע

 "רעדנוה ,קידנעייגייברַאפ ,טרעהעג טָאה יז .טקרַאטשעג ךיז טָאה יז .ףליה

 -ַאב יו טרעהעג ןוא ןעזעג טָאח יז .לאומש רָאטקָאד :ןעמָאנ םעד לָאמ רעט

 "רעה יד ןיא טצירקעגנייא זיא ,ןעמָאנ ןייז ,רע יוװ .ןעוועג ָאד זיא רע טביל

 זיא סָאד .ןעקנעדעג םיא ייז ןלעװ סױרַא קיבייא ףיוא .ןעמעלַא ןופ רעצ

 ...ימ ןייז רַאפ רכש רעד

 ןסעזעג ויא ןייטש ַא ףיוא  .לָאטיּפש ןופ ןריט יד וצ ןעמוקעגוצ זיא יז

 סָאד .סיוארָאפ טקוקעג ןוא ןסעזעג טרעווילגרַאפ יו ,ךעלגעווַאבמוא ןַאמ ַא

 ַא שוַא ךיז טָאה יז זַא ,ךעלטנעק קרַאטש ױזַא ןעמוקעגסיוא ריא זיא םינּפ

 ,ץרַאװש ךָאד זיא דרָאב ןייז .ךעלגעממוא רעבָא זיא סע רָאנ .ןָאטעג ?סיירט

 .טצינשעג -- ואֹנ יד ,קיטַאלג ןרעטש רעד ןוא טייקצרַאוװש ןופ יולב ףיט

 :ריא סע טרעטַאמ געט עכעלטע ןיוש .ןעמָאנ םעד ךיז יז טנָאמרעד טָא ...רעד

 יז !רעד ַאי רעבָא זיא סע ...רעבלעז רעד טשינ זיא סע .ירַאבדימ םימחר

 טרעקַאעצ טָאה טייצ יד ןוא קירוצ ןרָאי ?יפ ױזַא טימ ןעזעג םיא טָאה יז .רעכ

 .טברַאקעצ ןרעטש םעד ,רָאה יד ןופ יולב ןפיט ןייז טכַאמעג יורג ,םינּפ ןייז

 . "יוש סע .רעיורט לפיוו ,טָאג .ריא ףיוא טקוק רע .גנוי ךָאנ ןענעז ןגיוא יד

 ...טרעד
| 

 -עגפיוא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ,םיא וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה יז
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 .טקוקעננָא םיא טָאה יז .םינּפ ןופ רעיילש ןצרַאװש ןקיטכיזכרוד ריא ןביוה

 :טגָאזעג טָאה יז .ןָאטעג ?סיירט ןטכייל ַא ךיז טָאה רע

 !ירַאבדימ םימחר ,ךייא םכילע-םולש ---

 .גלוק ןפיוא טנַאזעג ןוא סעזעג-ןייטש ןופ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע

 !טעּפש וצ רָאנ ,ןעמוקענקירוצ ,הכרב ,םולש םכילע ---
 .טכערעג רע זיא לָאמ סָאד .טעּפש וצ רעדיוו :טרעטיצענפיוא טָאה יז

 ץיילפ ַא טָאה ?וק ריא --  ירַאבדימ םימחר ,ךימ טקנעדעג ריא --

 םעד טימ םינּפ סָאד טלעטשרַאפ קירוצ טָאה יז .ןייוועג-לדיפ ַא יוװ ,ןָאטעג

 ?ריא טכַאמ סָאװ ,ךימ טנעקרעד סָאװ ,רעוו ָאד ךָאנ -- .רעיילש ןצרַאוװש

 טייז .טקיטעּפשרַאפ בָאה ךיא .טכערעג טנעז ריא .ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא

 ...ךיא ביילנ ױזַא ,ןעוועג ?חומ ךיוא ךימ טלָאװ לאומש .?חומ רימ
 טלעוו יד טְלָאװ ,טקיטעּפשרַאפ טשינ ךיז טלָאװ שטנעמ רעד ןעוו ---

 ...ריד ןגעוו ,ךייא ןגעוו טרעהעג בָאה ךיא .םינּפ רעדנַא ןַא טַאהעג

 . ,דייר ענייז ןופ טימעג םעניא רעכעלמייה ל?סיב ַא ןרָאוװעג ריא זיא סע

 ,ירפ --- זיא סָאװ ,טעּפש זיא סָאװ לָאמ עלַא טשינ ךָאד טסייוו ןעמ ---

 | ,טעשטּפעשעג יז טָאה ---
 טנעקעג טשינ ךיז טָאה ?אומש .ריד ףיוא טרַאװעג עֶלַא ןבָאה רימ --

 ןיא טלָאװעג טָאה רע סָאװ ץלַא טגלָאפעגסיוא טסָאה וד רָאנ ,ןטרַאוװרעד

 -עגנָא ןעוועג זיא סָאװ םעד וצ ןכיירגרעד טסלָאז וד טלָאוװעג טָאה רע .ןויער

 ,טריפעג ךיד טָאה טָאג ןוא ריד רַאפ טיירג

 ןופ ןרָאװעג רעטכייל רימ זיא רעטציא .ירַאבדימ םימחר ,קנַאד ַא --
 ,דייר ערעייא

 םעד טלעטשעג לָאמעלַא טָאה רַאטַאנעביא לאומש יוװ שטנעמ ַאזַא ---

 -גרַאב ןעוועג זיא רענייד געוו רעד .םענעגייא םעד יו רעכעה ללכה-תבוט
 ןופ ןוא טָאג ןופ םתסה-ןמ .ןעמונעגנָא ןעמעלַא ןופ ןרָאװעג זיא ןוא ףױרַא
 .שטנעמ

 -ייועניא ןעגנַאנעגנײרַא זיא יז .ןרייר וצ רעווש ןעוועג ריא זיא סע
 סנדָאל יד .רעמיצ ןייז ןיא ןיירַא ןענעז ייז ,ןעגנַאגעגכַאנ ריא זיא רע .קינ

 ךיז טָאה יז .רעטצנעפ סָאד טנפעעג טָאה םימחר .טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז

 -םוש יד טנפעעג ,שיטביירש םוצ ןעגנַאגעגוצ ,ןעלקניוו יד ןיא טקוקעגמורַא

 טָאה יז .ןריּפַאּפ קַאּפ א טּפעלשעגסױרַא ןוא ןריּפַאּפ יד ןשיווצ טכוזעג ,ןדָאל

 טָאה יז .םיִנּפ ןופ גנוליהרַאפ-רעיילש רעד ןָאטעג רַאש ַא ,ןרעטעלב ןעמונעג

 ןגעו קרעוװ ןייז ןעוועג ויא סָאד .טײקיטסַאה ןוא רעפייא טימ טנעיילעג

 סעּפע ,ןענופעג סעּפע יז טָאה ךָאד .טרַאװעג ןוא ןגעלעג זיא סע .ןיצידעמ

 .ןוקית ַא ןבָאה טעװ סע ,טכוזענּפָא
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 -עג טָאה יז . םערָא ןרעטנוא ןעמונעג , ןריּפַאּפ יד טקַאּפרַאפ טָאה יז

 :ירַאבדימ םימחר וצ טגָאז

 רשפא ?ןעמוקקירוצ לָאז ךיא ןליוו ןייז ןעוועג טשינ זיא רשפא --

 ענעגייא סָאד םוטעמוא ךָאד טָאה טלעוװ יד ?טקיטעּפשרַאפ טשינ ךיא בָאה

 .ָאי ךיז טייב שטנעמ רעד רָאנ ,טשינ ךיז טייב םינּפ סָאד .םינּפ

 רעד זיא טרָא סָאד טשינ .םוטעמוא ןריפסיוא ןעמ ןעק תוחילש ַא --

 ..ןליוו רעד רָאנ ,רקיע

 ןיא לסעג ןגנע םעד רעביא טקוקעג טָאה יז .ןסיורד ןיא סױרַא ןענעז ייז

 - .ןײרַא טייקטייוו ַא
 .טצישַאב טייז ןוא ,ירַאבדימ םימחר ,טנוזעג טייז ---

 -רַאפ ןיא ןייטש ןפיוא טצעזעג קירוצ ךיז טָאה רע .ןגיוושעג טָאה רע

 - .גנורעונילג

 טָאה יז .טשרעהַאב רעטציא יז טָאה עינַאמרַאה ןוא ור עכעלרעדנואוו ַא

 ךיז ןרעקוצקירוצ ןסָאלשַאב טָאה יז סָאװ טונימ יד טשטנעבעג ןוא טקנַאדעג

 .ןגייטשפיוא ריא ןופ בייהנא רעד ןעוועג זיא סע ואוו ,טרָא םעד וצ

 ןוא ןיא טיובעג ןבעל םייב טָאה רַאטַאנעביא לאומש סָאװ טלעוו יד

 טנפעעג ןוא ךיז טרעטיירבעגסיוא קנאדעג ריא ןיא רעטציא טָאה ,ךיז םורַא

 | ,ןטנָאזירָאה עיינ ריא רַאפ

 -עג ןיא סע .רעמ ןעוועג זיא סע רָאנ ,ןלאומש ,טַאהעג ביל םיא טָאה יז

 ...טקעלּפטנַא ריא ראפ טָאה רע סָאװ ,טלעוו עצנַאג יד ןעוו

 5 ו סם



 יקסווָאנשװלד השמ ןופ קרעוו ענענישרעד טציא זיב

 ,1949 ,קרָאירינ ,גַאלרַאפ-רעכיב ?ָאקיצ, ,ןעגנולייצרעד ,לזמ ןופ דָאר סָאד
 (עקיסקעמ ,דנָאפ -רוטַארעטילסעק יובצ ןופ טרימערּפ)

 -סָאנעוב ,"ךוב רעזדנוא ;גַאלרַאפ ,ןעגנולייצרעד ,נעוו םייב םענורב א

 ,1984 ,עניטנעגרַא ,סערייא

 ,"ךוב-דייא :גַאלרַאפ ,סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ,ןטרָאגנייװ ןיא טסבראה
 ,1990 ,סערייא-סָאנעוכ :

 .1996 ,סערייא-סָאנעוב ,"ךוב-דיי, ;גַאלרַאפ ,עמַארד ,ףיש עמַאזנייא יד

 -סָאנעעב ,"ךוב-דייא גַאלרַאפ ,עמַארד ,יּפַאס ןופ רחוס-םימשב רעד

 ,1996 ,סערייא

 1998 ,סעריײא-סָאנעוב ,"ךוב-דייא גַאלרַאפ ,ןַאמָאר ,דלעפ ןיא םיוב ַא יו

 -נעזָאר רעטלַאל ןופ ןבעגעגסױרַא ,ןעגנולייצרעד-רעדניק ,ןגָאװמיײר רעד

 1998 .,עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ,"דנַאפ-לַאט

 .1968 ,סערייא-סָאנעוב ,"ךוב-דייא :גַאלרַאפ ,ןַאמָאר ,ןלימ-טניוו

 :ׂש י א ע ר ב ע ה

 .לארשי ,םילשורי מ"עב ,הסאיחא םירפס תואצוה ,רדקה תונב

 :ש יל גנע

 מט קסיזיעממיפ סאטוביויזגמ (ס00ץסע 3001 06.)
 1:0800מ, 1091226/

 ;:ש ינ ַא פ ש

 1,845 1119 48 תכדגז , אז זי א חוג130 ((1 (0866184/10)

 ןטטס08 1168 ; .1960112/

 :קורד םוצ טיירנ

 .ןעגנולייצרעד ,הינסכא יד

 .ןַאמָאר ,רעכאמנצנוק

 .ןַאמָאר ,ןטענאירַאמ

 .ןשזַאטרַאּפער רעקרָאידינ



 : ןענישרעד טציא זיב ןענעז "ךובדיי , גָאלרַאפ ןיא

 ןעגנופייצרעד עשידיסח יירד -- ץרפ ? י' 4
 רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידיי ןופ קידָאטעמ -- ןַאדזַאק .ש .ח )9

 (טפיוקרַאפסי וא)

 (טפיוקרַאפסיוא) םימכח רעמלעכ --- קנורט .ו .ו (8

 (טפיוקרַאּפסיוא) ןדיי עקילָאמַא -- ןָאמייס המלש 44

 | ןטייצ ןופ ץינערג רעד ףיוא -- שרעה ןַאמביל 'פָארּפ (6

 (טפיוקרַאפסיוא) דנַאל םענעגייא ןיא -- ווָאלרעּפ קחצי (6
 (טפיוקרַאפסיוא) טלעוו רעד ןיא דיי רעטסכעליירפ רעד --- קנורט .י י (}

 טייקשידיי-ךות -- ןָאמיוס .ש (8

 רעקיטירק עשידיי סקעז -- ווָאקנימ .ב .נ (9

 (דנָאפ-ָאקמיב .ל םעד ךרוד טרימערּפ)

 ןרָאי ןופ ורמוא ןיא -- קַאז םהרבא (0

 (דנָאפ-רַאילָאטס .ט םעד ךרוד טרימערּפ)

 ןעמַאלפ ןיא דלַאװ -- ךייר הי 1

 (טפיוקרַאפסיוא) תופוקת ןופ ןטניריבַאל ןיא - . ןיוטשנרעב .וו ,מ (9

 עקירעמַא ןיא רָאי 80 עניימ -- ןירבָאק ןָאעל (8

 / (טפיוקרַאפסיוא) | (ןַאמָאר) ַאילעבעשזד --- ווָאלרעּפ קחצי (4

 | קרעוו עשיטַאמַארד ןוא רעדיל ענייז --- קיווייל .ה -- ןיקוויר ךורב (8

 (טפיוקרַאפסיוא) ןגיוא עשרעדניק ךרוד -- יל הכלמ (6

 (טפיוקרַאפסיוא) / רתסא ןירערעל יר -- טַאּפ בקעי 7

 (טפיוקרַאפסיוא) ןעלצרָאװ -- ןָאמייס המלש (8

 (דנָאפ-רַאילָאמס .מ םעד ךרוד טרימערּפ)

 (טפיוקרַאפסיוא) ןעייסע -- ָאשיירָאב םחנמ 9

 ןעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד --- יקסווָאנשזולד השמ (0

 (טפיוקרַאּפסיוא) ןעגנוצָארּפש עטשרע -- ןיוטשנרעב ןָאעל (1

 (עימערּפ-שטַאװישזג .ז רעד ךרוד טרימערּפ)

 (טפיוקרַאפסיוא) ןטַארק רעטניה טבעלעגנ -. דובנעזייא השמ (9

 ךיירקנַארפ ןיא םוקמוא רעשידיי --- (רעדנַאסקעלַא) ץנימ .פ (8

 ?רעטעלב ענעסירעגּפָא? --- ווָאטַאנגיא דוד (4

 . ךודַאּפמָאּפ - - (רעקידעבעל רעד) ןַאמטוג םייח (8

 ןגעו ענעפרָאוװעצ ףיוא -- גרעבדלָאג חנ (6

 רעטעּפש ןוא רעירפ -- ןַאמשופ .ה .י (7

  ונבל גרַאב ןפיוא הנותח ַא -- ןיװַאטַאל .ל (8



 (טפיוקרַאפסיוא) ((ןַאמָאר ) דלעפ ןיא םיוב ַא יו --- יקסווָאנשזולד השמ (0

 טלעוו רעד ףיוא ןוא לארשי ףיוא קילב ַא -- רענפעש .ב (0

 ןורכז ןיימ ןיא שזדָאל --. (רעדנַאסקעלַא) ץנימ .ּפ (1

 (ןלייט ייווצ) רקפה ןופ ןכַאילש ףיוא -- קַאז םהרבא (9

 (דנָאפ-דעמַאל-סיאול םעד ךרוד טרימערּפ)

 (טפיוקרַאפסיוא) ןטכענ ןופ טלעוו ירד --- גייווצ ןַאפעטס (4

 ןלַאװק-רוטלוק -- ןָאטנַאטַאנ םַאיליו (8

 עקירעמַא ןיא רעטכיד עשידיי -- ןיקוויר .ב (6

 רעבגניא ַארָאלפ - - ווָאלרעּפ קחצי (7

 (דנעב 9) לבזיא ןיגינעק יד -- ןַאבזיא לאומטש (8

 ןגייווצ -- ןָאמיס חמלש (0

 (טפיוקרַאפסיוא) ...זנכשַא ןעוועג זיא סָאד ןוא -- ןווטשנרעב .וו .מ 1

 (דנָאפ-ןַאמקעה ףסוי םעד ךרוד טרימערּפ)

 (טפיוקרַאפסיוא) טביל ענעשָאלרַאפ -- ןַאמרעקַא לדנעמ (2

 םירזוכ יד --- גרעבנעזָאר המלש (68

 רוטַארעטיל-טלעוװ רעד ןופ עיגָאלָאטנַא (4

 רעטיוועג-חישמס -- קנורט .י .י (8

 (גַאלרַאפ-"ָאקיצ , םעד טימ ןעמַאזוצ ןבעגעגסיורַא)

 (טפיוקרַאפסיוא) - ךוב-קינלַאר ףסוי (4
 ָאטעג עטצעל יד -- ץיווו םהרבא (7

 שיאערבעה םענרעדָאמ ןופ סיזירק רעד -- ןופלנצכ .ק (8

 (גַאלרַאפ-"ָאקיצ, םעד טימ ןעמַאזוצ ןבעגעגסיורַא)

 ץנעגילעטניא עשידיי-שיסור --- ןָאטנָארַא ירָאגירג (9

 םיכרד ענעגייא ףיוא --- ןָאמווס המלש (0

 טומ ןוא טסייג ןופ ןשטנעמ -- ןַאדזַאק .ש .ח (1

 ןלימ-טניוו -- וקסווָאנשזולד חשמ (2

 : טניישרעד ןכינ ןיא

 .ןלוּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ סעידוטש -- קנורט היעשי (8

 ,זָארגדליו -- גרעבדלָאג חנ (4
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